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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

14/09/2016 Projeto "Filosofia para Crianças"

O projeto Filosofia para Crianças integra o Plano

ProSucesso da EBS de Vila Franca do Campo e é

desenvolvido por uma equipa de professores do

Departamento de Ciências Sociais e Filosofia no 1.º Ciclo.

Este ano são 9 os titulares de turma do 1.º Ciclo que se

inscreveram no sentido das turmas usufruírem do projeto.

No sentido de se preparar o novo ano letivo, responsáveis

pela implementação da Filosofia para Crianças reuniram-

se com os titulares de turma para apresentação do

projeto global.

prof. Maria Eugénia Leal

14/09/2016 Projeto "Empreendedorismo para Todos"

Dia 14 de setembro, o dia do ProSucesso no calendário

escolar, foi o escolhido pelo Conselho Pedagógico da EBS

de Vila Franca do Campo para apresentar aos diretores

de turma o projeto de implementação do

Empreendedorismo para o ano letivo 2016-2017.

Em 2016-2017, o projeto de implementação do

Empreendedorismo vai ser aplicado a todas as turmas

desde o 1.º Ciclo ao secundário.

prof. Maria Eugénia Leal

30/09/2016 EB1/JI FMG: Dia Mundial da Música

No dia 30 de setembro, na EB1/JI Francisco de Medeiros

Garoupa, antecipou-se a celebração do Dia Mundial da

Música uma vez que este ano o dia 1 de outubro ocorre

em dia não letivo. Para abrilhantar esta comemoração a

escola contou com o grupo de violas de Água d' Alto

onde também atuou uma aluna. Seguidamente, a turma

do pré-escolar, da educadora Ana, também apresentou

uma música acompanhada com instrumentos musicais.

Depois, a senhora Helena dirigiu um "flashmob" com

diferentes géneros musicais.

prof. Maria Helena Pereira

1

http://ebsvfc.blogspot.pt/
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/09/projeto-filosofia-para-criancas.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/09/projeto-empreendedorismo-para-todos.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/10/eb1ji-fmg-dia-mundial-da-musica.html


2

11/10/2016 S.P.O.: Perturbações do Espectro do Autismo

No passado dia 11 de outubro, os elementos do Núcleo

de Educação Especial e alguns docentes do pré-escolar

e 1.º ciclo participaram numa sessão dinamizada pelo Dr.

André Filipe Amaral, médico interno de medicina geral e

familiar, intitulada “Perturbações do Espectro do Autismo

– Diagnóstico Precoce em Cuidados Primários”.

psicóloga Mónica Domingues

14/10/2016 EB1/JI FMG: Dia Mundial da Alimentação

No dia 14 de outubro a EB1/JI Francisco de Medeiros

Garoupa comemorou o Dia Mundial da Alimentação

uma vez que a data coincide, este ano, com o fim de

semana. Nas salas de aula, o apelo à alimentação

saudável foi explorado com visionamento de PowerPoint,

análise da Roda dos Alimentos, construção de

cartazes/panfletos, realização de desenhos e pinturas.

Para melhor assinalar esta data decidiu-se confecionar

uma sopa com os legumes e vegetais que os alunos

trouxeram de casa e com os frangos que alguns

trouxeram e outros oferecidos pela Junta de Freguesia.

prof. Maria Helena Pereira

14/10/2016 EB1/JI MEF: Rastreio Visual

Nos dias 13 e 14 do corrente mês de outubro, numa

iniciativa do Lions Clube de Vila Franca do Campo, foi

efetuado um rastreio visual gratuito aos alunos de 4 e 5

anos das duas turmas do pré-escolar da EB1/JI Padre

Manuel Ernesto Ferreira. Este Núcleo Escolar e os

Encarregados de Educação enaltecem esta louvável

iniciativa e expressam o seu agradecimento.

prof. Aureliana Câmara

14/10/2016 3.º MEF C: Visita à Expolab

No dia 14 de outubro, entre as 14h00 e as 17h00, os alunos

do 3.º ano da Escola Padre Manuel Ernesto Ferreira,

participaram numa visita de estudo à Expolab, Centro de

Ciência Viva, na Lagoa. Realizaram experiências em

laboratório e trabalhos de grupo sobre as florestas de

Portugal. Estiveram ainda no espaço “Ciência a brincar”.

Estas atividades integram-se no Programa ProSucesso

(Programas Eco-Escolas e “Ciência nas Escolas”), pois

constituem atividades de enriquecimento curricular que

possibilitam a aquisição de conhecimentos.
prof. Maria Laura Brandão

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/10/nucleo-ed-especial-sessao-sobre.html
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14/10/2016 MEF Pré 2: Preparar a Sopa Saudável na Turma

Esta atividade, que se realizou a 14 de outubro, teve a

colaboração dos pais e enc. de educação com os

géneros para a confeção da sopa saudável. As crianças

também quiseram ajudar na preparação dos legumes,

lavando e descascando as batatas e raspando as

cenouras. Algumas mães disponibilizaram-se para

confecionar a sopa que almoçamos na escola.

educadora Fátima Moreira

14/10/2016 MEF: Dia Mundial da Música e da Alimentação

No dia 14 de outubro, na EB1/JI Pe. Manuel Ernesto Ferreira,

comemorou-se o Dia Mundial da Música, a par com o Dia

Mundial da Alimentação. Antes do corpo ser alimentado,

todo o Núcleo Escolar “alimentou” a alma, ouvindo alguns

alunos tocarem diversas peças instrumentais, os grupos 1 e

2 do Pré-Escolar que agraciaram, os presentes, com duas

canções. De seguida, todos os alunos, pessoal docente e

não docente, participaram no Flashsmob, atividade esta

que contou com a colaboração da docente de

Educação Musical, prof. Sara Santos.

prof. Aureliana Câmara

21/10/2016 Equipa de Saúde Escolar: X Feira das Sopas

No passado dia 21 de outubro comemorou-se a X Feira das

Sopas no âmbito da comemoração do Dia Mundial da

Alimentação e contou com a participação de 15 turmas e

4 instituições de Vila Franca do Campo (CDIJ Mosaico,

CDIJ Pedra Segura e Escola Profissional). Perfazendo um

recorde de participações no evento que contou com a

presença de cerca de 200 alunos durante o mesmo.

prof. Tiago Almeida

25/10/2016 3.º MEF C: Visita ao Jornal “A Crença”

Com o Slogan “Cultura em Movimento” e no âmbito das

atividades do “Clube do Conhecimento”, os alunos do 3.º

ano da Escola Padre Manuel Ernesto Ferreira, realizaram

algumas visitas de estudo, nas últimas semanas. Visitaram o

Jornal “A Crença” em Vila Franca do Campo, onde foram

muito bem recebidos. Com ajuda dos seus funcionários,

entre as 15h30 e as 17h30, puderam ver e compreender

como se produz um jornal, através da observação das

máquinas em funcionamento e técnicas utilizadas para o

efeito.
prof. Maria Laura Brandão

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/10/eb1ji-mef-preparar-sopa-saudavel-na.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/10/eb1ji-mef-dia-mundial-da-musica-e-dia.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/10/saude-escolar-x-feira-das-sopas.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/10/eb1ji-mef-visita-ao-jornal-crenca.html
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27/10/2016 9VOC A - Visita de Estudo: “A Crença”

No dia 27 de outubro deste ano letivo, o turno 1 da turma

Vocacional A do 9.º ano, na área vocacional Tecnologias

da Informação e Comunicação, participou numa visita de

estudo à tipografia “A Crença”. A visita deu-se início com

uma pequena exemplificação da construção do jornal “A

Crença”, utilizando as tecnologias de tipografia e

impressão atuais, tais como o programa Adobe InDesign,

impressoras a laser, guilhotinas, entre outros.

prof. Eulália Baptista

28/10/2016 4.º MEF E - "A imagem"

No passado dia 28 de outubro, e de acordo com o

Programa ProSucesso, a turma do 4.º E, da EB1/JI Padre

Manuel Ernesto Ferreira, recebeu a visita do professor Gui

Costa, visto nela estar integrado o seu educando, onde foi

trabalhado o tema: “A imagem e o movimento ao longo

dos tempos”, através da apresentação de materiais que

existiam antigamente e que hoje são autênticas peças de

museu.

prof. Graça Estrela Pimentel

29/10/2016 Eco-Escolas: Caminhada S. Pedro Nordestinho

Mais um ano letivo e a Eco escola 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 São

Pedro e Santo António do Nordestinho.
prof. Maria Antónia Guedes

31/10/2016 Biblioteca Escolar: "Meu, Teu, Nosso"

A biblioteca escolar continua a oferecer um leque

reduzido de literatura e o preço dos livros continua

demasiado alto para adquirirmos todos os que

gostaríamos. Assim, à semelhança do ano transato, a

Equipa da Biblioteca Escolar, com a ajuda da professora

Maria Antónia Guedes, propõem desenvolver uma troca

de livros na sala dos professores. A ideia destina-se ao

Pessoal Docente e Não Docente.

prof. Maria Antónia Guedes

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/10/9voc-visita-de-estudo-crenca.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/10/4-mef-e-imagem.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/10/eco-escolas-caminhada-sao-pedro-do.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/10/biblioteca-escolar-meu-teu-nosso.html
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31/10/2016 Ciências Naturais (7.º ano) - Fósseis

No âmbito da disciplina de Ciências Naturais e do

conteúdo compreender a importância dos fósseis para a

reconstituição da história da Terra, as turmas do 7.º B, C e

D, realizaram um conjunto de trabalhos práticos.

Após a visualização do trailer do filme “Walking with

Dinosaurs” é levantada a questão/problema: Quais os

dados em que se basearam os realizadores e produtores

para reconstruir os protagonistas do filme e o ambiente em

que viviam?
prof. Maria Antónia Guedes

03/11/2016 EB1/JI MEF: Importância de boa alimentação

No dia 3 de novembro, os 29 alunos do 4.º ano da EB1/JI

Padre Manuel Ernesto Ferreira receberam a visita do

nutricionista, Dr. Tiago Dias, integrada no Programa Saúde

Escolar, com o intuito de ser dinamizada uma sessão sobre

a importância de uma alimentação correta para uma boa

saúde e um crescimento saudável.

Foram tratados assuntos relacionados com a roda dos

alimentos; as porções aconselháveis; a divisão do prato; o

número de refeições diárias; os alimentos mais saudáveis; o

porquê das merendas; os alimentos a evitar; a importância

de praticar desporto e a pirâmide da atividade física.
prof. Graça Estrela Pimentel

11/11/2016 EB1/JI MEF: S. Martinho 2016

No dia 11 de novembro do corrente ano, festejou-se, mais

uma vez, na EB1/JI Pe. Manuel Ernesto Ferreira, o S.

Martinho. Depois da história sobre o Santo ter sido

explorada em cada sala de aula, toda a comunidade

escolar reuniu-se no alpendre, onde cada turma

apresentou um pequeno número (canção, instrumental,

…). Este ano a peça de teatro foi levada a cabo pelos

alunos do 3.º C. Tivemos convidados especiais: os pais/enc.

de educação. No final comeram castanhas cozidas,

oferecidas pela Junta de Freguesia de S. Pedro.

prof. Aureliana Câmara

11/11/2016 EB1/JI FMG: S. Martinho 2016

No dia 11 de novembro, na EB1/JI Francisco de Medeiros

Garoupa festejou-se o S. Martinho. Assistimos a uma

dramatização da lenda de S. Martinho pelos alunos do 2.º

e 3.º anos, com o apoio da docente de Expressão Musical,

Sara Santos. As turmas do pré-escolar apresentaram uma

dança e a do 1.º ano também. Uma aluna do pré-escolar

surpreendeu com a recitação de uma lengalenga. Depois

o 3.º ano cantou e dramatizou uma desfolhada

acompanhado por elementos do grupo de violas de Água

d'Alto. As apresentações das turmas terminaram com os

alunos do 4.º ano com a “Dança do Cadarço”.

prof. Maria Helena Pereira

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/10/ciencias-naturais-7-ano-fosseis.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/11/eb1ji-mef-importancia-de-uma-boa.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/11/eb1ji-mef-s-martinho-2016.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/11/eb1ji-fmg-s-martinho-2016.html
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12/11/2016 Caminhada pais e filhos – Fábricas da Luz

Esta 1.ª edição do “Palmilhar para Preservar – Pais e Filhos”,

do presente ano letivo, decorreu na bacia hidrográfica da

Ribeira da Praia, que foi o espaço inovador onde, a partir

de 1897, se iniciou o processo de introdução da energia

hídrica comercial e da iluminação elétrica pública e

particular, não só na ilha de S. Miguel como no

arquipélago dos Açores..

prof. Maria Antónia Guedes

14/11/2016 E.M.R.C.: Semana dos Seminários

No dia 14 de novembro do corrente ano, as turmas do 4.º

ano da EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira, tiveram o

privilégio de receber nas aulas de Educação Moral e

Religiosa Católica, o Padre José Borges e o Seminarista

Jacob Vasconcelos, aluno do Seminário Episcopal de

Angra do Heroísmo.

Esta visita foi inserida no âmbito da Semana dos Seminários

e teve como principal palestrante o seminarista Jacob que

nos brindou com a sua simpatia, humildade e boa

disposição.

prof. Paula Isabel Vasconcelos

17/11/2016 Dia Mundial do Não-Fumador

O Dia Mundial do Não Fumador é uma data que visa

sensibilizar as populações para os fatores de risco

associados ao consumo de tabaco e divulgar as formas

mais eficazes para deixar de fumar.

No passado dia 17 de novembro, na EBS de Vila Franca do

Campo, a turma do 12.º E, do curso Técnico Auxiliar de

Saúde, dinamizou a sua comemoração.

prof. Maria Antónia Guedes

22/11/2016 O Parque vai à escola - Os vulcões dos Açores II

No âmbito da área curricular não disciplinar de Cidadania

e no desenvolvimento do tema “Vulcanismo”, conteúdo

integrado no programa de História, Geografia e Cultura dos

Açores, alguns elementos da equipa do programa “O

Parque vai à escola” do Parque Natural de São Miguel

abrilhantaram a exposição do assunto supracitado através

de sessões educativas nas turmas do 6.º ano da Escola

Básica e Secundária de Vila Franca do Campo.

prof. Maria Helena Veríssimo e prof. João Luís Medeiros

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/11/eco-escolas-caminhada-pais-e-filhos.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/11/emrc-semana-dos-seminarios.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/11/dia-mundial-do-nao-fumador-2016_21.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/11/o-parque-vai-escola-os-vulcoes-dos.html
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22/11/2016 Newton Gostava de Ler: Módulo I

As turmas do 4.º ano da Unidade Orgânica participaram

na atividade “O Newton Gostava de Ler” dinamizada pela

Equipa da Biblioteca Escolar da EBSVFC.

23/11/2016 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, a 7.ª edição, decorreu entre os

dias 15 e 30 de novembro.

Durante estes dias, 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

24/11/2016 EB1/JI FMG: Dia da Pessoa Port. de Deficiência

No dia 24 de novembro de 2016, os alunos das turmas do

pré-escolar e do 2.º e 3.º anos, da EB1 Francisco de

Medeiros Garoupa realizaram algumas atividades de

“percursos de sensibilização para a diferença”, no âmbito

da disciplina de Expressão Musical, com a participação da

docente do Núcleo de Ed. Especial, em articulação com a

professora da disciplina e com a colaboração das

docentes titulares das turmas e assistente operacional.

prof. Susete Amaral

24/11/2016 Dep. de Línguas: “Thanksgiving Day”

No dia 24 de novembro o Departamento de Línguas

Estrangeiras da Escola Básica e Secundária de Vila Franca

do Campo dinamizou a celebração do “Dia de Ação de

Graças”, data histórica da cultura americana.

No Pavilhão Central da Escola sede ficou patente uma

pequena exposição de cartazes informativos sobre a

origem histórica desta celebração, bem como uma mesa

posta com os alimentos que, tradicionalmente, estão

presentes nas mesas das famílias americanas neste dia, tal

como a abóbora e o milho.

prof. Elsa Inácio

http://beebsvfc.weebly.com/blogue/november-25th-2016
http://beebsvfc.weebly.com/blogue/november-25th-2016
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/12/eco-escolas-semana-da-reflorestacao.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/11/eb1ji-fmg-dia-mundial-da-pessoa.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/11/eb1ji-fmg-dia-mundial-da-pessoa.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/11/eb1ji-fmg-dia-mundial-da-pessoa.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/12/dep-de-linguas-celebrando-o.html
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25/11/2016 Concurso Literacia 3D

Pelo segundo ano consecutivo a EBS de Vila Franca do

Campo participa no concurso Literacia 3D, uma iniciativa

da responsabilidade da Porto Editora que consiste num

desafio nacional dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do

Ensino Básico de todo o país, envolvendo os respetivos

professores e estabelecimentos de ensino, com o propósito

de avaliarem as suas competências em três dimensões do

saber: leitura, matemática e ciência.

prof. Maria Antónia Guedes

25/11/2016 Prémios de Mérito 2015-2016

No dia 25 de novembro, a EBSVFC prestou homenagem

aos alunos que se destacaram no ano letivo de 2015/2016,

procedendo à entrega de diplomas de mérito. O auditório

da escola revelou-se pequeno para os que se quiseram

juntar a esta festa. O nosso muito obrigado às instituições

que contribuíram para esta iniciativa: a Fundação dos

Botelho da Nossa Senhora da Vida reconheceu o mérito do

aluno Miguel António Pacheco Vicente, do 12.º ano,

Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, que

ofereceu três prémios a alunos de mérito do 12.º ano e

Santander Totta, que premiou o melhor aluno do 12.º ano.

02/12/2016 EB1/JI FMG: Convívio Desportivo

No dia 2 de dezembro, toda a comunidade educativa da

EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa realizou o seu

primeiro Convívio Desportivo do ano letivo 2016-2017, com

intuito de comemorar o Dia Internacional da Pessoa

Portadora de Deficiência, participando em algumas

atividades de “percursos de sensibilização para a

diferença”, no âmbito da disciplina de Expressão Físico-

Motora.

prof. Nuno Martins e prof. Susete Amaral

02/12/2016 Dia Mundial da Luta contra a SIDA

No passado dia 2 de dezembro cerca de 95 aluno da EBS

de Vila Franca do Campo assistiram a uma palestra

promovida pela Equipa de Saúde Escolar tendo como

dinamizadores (Dr.ª Marta Mota; Dr.ª Tânia Simas; Enf.ª Isa

Domingues e Enf.ª Sandra Câmara), da associação

ARRISCA, realizando uma intervenção no âmbito da

comemoração o Dia Mundial da Luta Contra a Sida. Deste

modo, os alunos saíram sensibilizados para os

comportamentos de risco que deverão ser evitados e

também para a tomada de uma atitude responsável

perante os mesmos.

prof. Tiago Almeida

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/12/c-naturais-7-ano-e-matematica-6-ano.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/12/c-naturais-7-ano-e-matematica-6-ano.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/11/premios-de-merito-2015-2016.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/12/eb1ji-fmg-convivio-desportivo-e-dia.html
http://desafios-ebsvfc.blogspot.pt/2016/12/dia-mundial-da-luta-contra-sida.html


9

05/12/2016 EB1/JI MEF: 1.º Convívio de Exp. Físico-Motora

Com o objetivo de promover a saúde, combater o

sedentarismo e desenvolver as capacidades físicas e

intelectuais, a EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira realizou

o primeiro convívio de Educação Física deste ano letivo,

estando a sua preparação sob a responsabilidade do

docente Júlio Morais.

As atividades foram distribuídas por várias estações, onde

152 alunos, 13 professores, 5 assistentes operacionais e 33

pais/encarregados de educação/familiares puderam

desfrutar de momentos agradáveis e de convívio saudável.

prof. Graça Estrela Pimentel

10/12/2016 EB1/JI MEF: Projeto Ciência Divertida nas Escolas

Integrada no Projeto “Ciência Divertida nas Escolas”, as

duas turmas do 4.º ano da EB1/JI Padre Manuel Ernesto

Ferreira puderam participar numa sessão experimental

denominada: “O fascinante mundo da matéria 3: mistura

ou não mistura? Dissolve ou não dissolve? Como preparar

soluções.” Com dois monitores do projeto, Carla e Paulo, os

alunos puderam realizar várias experiências, utilizando

água, farinha, açúcar, óleo, leite e sal. Através de várias

misturas, puderam verificar quais os que eram miscíveis,

imiscíveis, solúveis e insolúveis.

prof. Graça Estrela Pimentel

12/12/2016 Caminhada pais e filhos: Praia da Amora

O “capacete” que assentou sobre a ilha de bruma não

demoveu os caminheiros que puseram botas a caminho.

(Também) esta semana as condições climatéricas não

foram favoráveis para o interior da ilha, para as lagoas do

Congro e Nenúfares, pelo que a conquista destas lagoas

voltou a ficar adiada, optando-se por uma zona a sul, mais

baixa e litoral, na freguesia de Ponta Garça, a Praia da

Amora.

prof. Maria Antónia Guedes

14/12/2016 Torneio de Voleibol 2016 4x4

No dia 14 de dezembro de 2016 realizou-se, sob a

organização do Departamento de Ed. Física, o Torneio de

Voleibol 4x4, numa atividade que contou também com a

participação de docentes de Ed. Física da EBI Ponta

Garça.

prof. João Ourique Fernandes

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/12/eb1ji-mef-1-convivio-de-exp-fisico.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/12/eb1ji-mef-projeto-ciencia-divertida-nas.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/12/palmilhar-para-preservar-iii-caminhada.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/12/torneio-de-voleibol-2016-4x4.html
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15/12/2016 EB1/JI MEF: Festa de Natal 2016

No dia 15 de dezembro a EB1/JI Padre Manuel Ernesto

Ferreira vestiu-se de festa. Perante rostos sorridentes de

alunos, Pais/Enc. de educação, Assistentes Operacionais e

Professores, todas as turmas deram forma à sua Festa de

Natal, apresentando canções, danças, músicas e o auto

de Natal, desempenhado pela turma do 3.º ano. Foi um

clima de alegria, próprio da época que atravessamos e de

orgulho visível na cara dos Pais/Enc. de Educação que

olhavam, embevecidos, o desempenho dos seus filhos.

prof. Aureliana Câmara

15/12/2016 EB1/JI FMG: Festa de Natal 2016

O dia 16 de dezembro marcou o encerramento do 1.º

período letivo e nada melhor para encerrar uma época de

grande trabalho com uma grande festa, a Festa de Natal,

que a EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa realizou no

salão paroquial da sua freguesia, Água d'Álto.

Todas as turmas participaram contribuindo com uma

variedade de atividades que muito engrandeceram a

festa.

prof. Maria Helena Pereira

16/12/2016 Desfile de Pais Natal

No dia 16 do corrente mês de dezembro, Vila Franca

vestiu-se de vermelho. A nossa escola, EB1/JI Padre Manuel

Ernesto Ferreira, abrilhantou o Cortejo Natalício, iniciativa

da Comissão de Eventos da Escola Básica e Secundária de

Vila Franca do Campo, percorrendo as ruas de Vila Franca,

depositando um sorriso nos lábios de quem os via passar ao

som de lindas músicas de Natal e contagiando, todos, com

a sua alegria.

prof. Aureliana Câmara

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/12/eb1ji-mef-festa-de-natal-2016.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/12/eb1ji-fmg-festa-de-natal-2016.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/12/eb1ji-mef-participacao-no-desfile-de.html
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Próximas Atividades e Datas Relevantes

Dia de Reis

Corta-Mato (fase de ilha)

Cantata às Estrelas
(data depende da Câmara Municipal)

Dia dos Amigos

Dia Mundial da Luta Contra o Cancro

Dia das Amigas

Dia de São Valentim

Desfile de Carnaval

Dia Internacional da Proteção Civil

Jan.

6

Fev.

1

Jan.

18

Fev.

2

Fev.

4

Fev.

9

Fev.

14

Mar.

1

Fev.

24
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Próximas Atividades e Datas Relevantes

1.ª Fase do “Jogo do 24”

Dia Int. para os Direitos das Mulheres

Convívio Desportivo na EB1/JI ASB

Dia do Pai

Dia da Árvore, Poesia e Eco-Escolas

Dia Nacional do Estudante

Dia Mundial do Teatro

Semana da Leitura na EB1/JI FMG

Concurso: Quem sabe, sabe
(data a definir nesta semana)

Mar.

8

Mar.

17

Mar.

19

Mar.

21

Mar.

24

Mar.

27

Mar.

27-30

Dez.

27-30

Mar.

3
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Próximas Atividades e Datas Relevantes

Torneio de Basquetebol

Comemorações da Páscoa

Final do 2.º período

Páscoa

Mar.

31

Abril

16

Mar.

29


