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

atividades que são publicadas no blog da escola (http://ebsvfc.blogspot.pt).

Eventos / Atividades

Setembro 2017 Apresentação do livro "À Descoberta das Figuras Mistério"

No dia 13 de setembro de 2017, os docentes da EBSVFC,

Marco Lima e Emanuel Santos, lançaram o livro "À

Descoberta das Figuras Mistério", da editora "Letras

Lavadas" e com o patrocínio da Câmara Municipal de

Vila Franca do Campo.

A cerimónia de lançamento do livro contou com a

presença do Secretário Regional da Educação e Cultural,

Avelino Meneses, do Presidente da Câmara Municipal de

Vila Franca do Campo, Ricardo Rodrigues, e da

Presidente do Conselho Executivo, Graça Ventura Melo.

Setembro 2017 Programa de Intervenção Comunitária no Concelho

No dia 27 de setembro de 2017, pelas 15h30, ocorreu no

auditório da EBS Vila Franca do Campo a Apresentação

do Programa de Intervenção Comunitária (P.I.C.) no

Concelho de Vila Franca do Campo, tendo este

programa o apoio da Direção Regional da Educação, do

Instituto de Segurança Social dos Açores e da Câmara

Municipal de Vila Franca do Campo.

Setembro 2017 Encontros REDA: Professor Doutor Rogério Martins

No dia 29 de setembro de 2017, pelas 10h30, decorreu no

Auditório da EBSVFC uma palestra do Professor Doutor

Rogério Martins, docente do departamento de

Matemática da Universidade Nova de Lisboa e

apresentador do programa televisivo "Isto é Matemática".

A palestra foi muito concorrida, estando ocupados todos

os lugares sentados do auditório e ficando ainda alguns

docentes e discentes a assistir de pé.

Esta palestra teve o apoio e patrocínio da Câmara

Municipal de Vila Franca do Campo e da EBS Vila Franca

do Campo, com a organização da equipa REDA.
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Outubro 2017 Ed. Física: Corta-Mato Escolar (fase de escola)

No dia 6 de outubro de 2017 decorreu no antigo Campo

de Jogos da Mãe de Deus, ao lado da EBS Vila Franca do

Campo, o Corta-Mato Escolar (fase de escola) com a

participação de 67 alunos e 28 alunas da EBSVFC.

prof. João Ourique Fernandes

Outubro 2017 Equipa de Saúde Escolar: XI Feira das Sopas

No passado dia 16 de outubro de 2017, comemorou-se

mais um Dia Mundial da Alimentação com XI Feira das

Sopas. As classificações foram as seguintes:

1.º lugar: 5.º A

2.º lugar: Associação de Pais/Enc. Educação

3.º lugar: 6.º D

Esta atividade teve o apoio da empresa de panificação

Panivila, com pão para acompanhar as sopas, e da

colaboração das docentes Luísa Carvalho e Fernanda

Linhares que construíram os prémios.

prof. Tiago Almeida

Outubro 2017 Eco-Escolas: Campanha SOS Cagarro 2018

No dia 27 de outubro ocorreu mais uma Campanha SOS

Cagarro. As atividades tiveram lugar na Marina de Vila

Franca do Campo, pelas 19h45, junto ao Clube Naval de

Vila Franca do Campo, que gentilmente cedeu o espaço

para uma sessão de sensibilização às crianças, jovens e

adultos que desejaram participar de forma voluntária.

prof. Maria Laura Brandão

Outubro 2017 EB1/JI MEF: Projeto "Heróis da Fruta"

O Projeto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável” é

uma iniciativa da Associação Portuguesa Contra a

Obesidade Infantil (APCOI). Na EB/JI Padre Manuel

Ernesto Ferreira estão inscritas a turma A do pré-escolar,

duas turmas do 1.º ano e a do 4.º ano. Tem como

objetivos pedagógicos incentivar as crianças a ingerirem

fruta todos os dias, na escola e em casa, conhecer a

importância dos alimentos saudáveis, encorajar as

crianças a orgulharem-se de praticar um estilo de vida

saudável e despertar a comunidade para os benefícios

das pequenas mudanças nos hábitos diários.
educadora Arménia Melo



3

Outubro 2017 Núcleo Ed. Especial: Dia da Alimentação

Comemorar o Dia Mundial da Alimentação é uma

oportunidade para relembrar a importância de uma

alimentação saudável e equilibrada. Assim, as turmas

Ocupacional, EAPEA e TPCA (3.º e 4.º anos) do Núcleo de

Educação Especial, da EBS de V. F. C. confecionaram uma

salada e uma espetada de fruta, com intuito de marcar

esta data e sensibilizar os alunos para a importância de

hábitos de vida saudáveis, como a adição de

comportamentos alimentares saudáveis.

prof. Rita Bronze

Outubro 2017 N. Ed. Especial: Confeção de pão biotecnológico

No dia 18 de outubro, os alunos das turmas TVA DOV,

Ocupacional e PEA receberam com entusiasmo duas

técnicas do Observatório Microbiano dos Açores (OMIC),

para a concretização da atividade “Pão biotecnológico”.

Esta atividade consta no plano anual de atividades do

Núcleo de Educação Especial e tem como objetivo

promover novas estratégias de ensino-aprendizagem entre

a escola e a comunidade, neste caso o OMIC.

prof. Rita Bronze

Outubro 2017 Eco-Escolas: À descoberta de cogumelos

Decorreu no passado dia 21 de outubro de 2017 uma

atividade do Parque Aberto na Loja do Parque da Lagoa

das Sete Cidades, com parceria de Robert Schnitzer e

Christine Schultz.

Foi um workshop de identificação e colheita de cogumelos

com abordagem às características, ecologia e uso dos

cogumelos na cozinha.

prof. Maria Antónia Guedes

Outubro 2017 Eco-Escolas: Ilustrar o Parque Natural

Decorreu no passado dia 22 de outubro de 2017 uma

atividade do Parque Aberto na Loja do Parque da Lagoa

das Sete Cidades.

A atividade incluiu palestra, passeio interpretativo e oficina

artística com sessões sobre ilustração científica e as áreas

protegidas do Parque Natural. Incluiu ainda uma saída de

campo para ilustração de aspetos naturais da paisagem.

Foram parceiros nesta atividade o Professor Doutor Frias

Martins, Paulo Brilhante, Carlos Medeiros e a Sociedade

Afonso Chaves.
prof. Maria Antónia Guedes
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Outubro 2017 C. Proteção Civil: "A Terra Treme"

O Clube da Proteção Civil da Escola Básica e Secundária

de Vila Franca do Campo convidou toda a comunidade

escolar a participar na atividade da Autoridade Nacional

da Proteção Civil que terá lugar no dia 13 de outubro:

Exercício Público de Preparação para o Risco Sísmico "A

TERRA TREME".

prof. Maria Helena Veríssimo

Outubro 2017 4.º TPCA: Trabalhos de Exp. Plástica de Outuno

Ao longo do 1.º período, a turma TPCA 4.º ano desenvolveu

nas aulas de Expressão Plástica, trabalhos alusivos aos

temas do Outono e do Halloween. Foram utilizados alguns

materiais de desgaste, lã, papel de cozinha e pequenos

ramos para a concretização das atividades. Assim,

mostramos aqui o resultado final dos trabalhos realizados

pelos alunos.

prof. Susete Amaral e prof. Ana Carina Pereira

Novembro 2017 9VOC AB: Visita à tipografia "A Crença"

No dia 2 de novembro deste ano letivo, o turno 1 das

turmas Vocacional A e B do 9.º ano, na área vocacional

TIC, participou numa visita de estudo à tipografia “A

Crença”. Pretendeu-se promover o contacto com a

aplicação prática das Novas Tecnologias da Informação

em contextos da vida real. Pretendeu-se, também,

incrementar o nível de participação dos discentes em

atividades de enriquecimento curricular; motivar os alunos

para as novas tecnologias, e promover a interação entre o

saber teórico e o saber prático no âmbito das tecnologias

da informação e comunicação.
prof. Eulália Baptista

Novembro 2017 Prémios de Mérito 2016-2017

No dia 3 de novembro, a EBSVFC prestou homenagem aos

alunos que se destacaram no ano letivo de 2016/2017,

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, o Santander Totta e a

Câmara Municipal de Vila Franca do Campo.
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Novembro 2017 3.º e 4.º TPCA: Visita de Estudo à “Biocasa”

No dia 3 de novembro de 2017, nós (alunos das turmas

TPCA – 3.º e 4. anos), da EBS de V.F.C, no âmbito das

disciplinas de Estudo do Meio e Cidadania, lecionadas

pelas docentes Noélia Santos e Susete Amaral,

participamos na visita de estudo à “Biocasa”, que fica no

centro de Vila Franca do Campo.
prof. Susete Amaral e prof. Noélia Santos

Novembro 2017 3.º e 4.º TPCA: Visita à Olaria

No dia 10 de novembro de 2017, os alunos das turmas TPCA

– 3.º e 4.º anos da EBS de V.F.C., no âmbito das disciplinas

de Estudo do Meio e Cidadania, lecionadas pelas

docentes Noélia Santos e Susete Amaral, participaram na

visita de estudo à Olaria, que fica situada na Rua dos

Oleiros. Partiram da escola, pelas nove horas e, devido às

condições climatéricas, pararam na Biblioteca Pública. Na

olaria, o senhor João da Rita, oleiro mostrou como se

trabalha o barro e contou um pouco sobre o

desenvolvimento da sua atividade.
prof. Susete Amaral e prof. Noélia Santos

Novembro 2017 2.º ASB L e E: Sortido de Histórias Europeias

No passado dia 20 de novembro, as turmas do 2.º L e 2.º E

da EB1/JI Professor António dos Santos Botelho foram à

Biblioteca e Arquivo Municipal de Vila Franca do Campo,

assistir a uma hora do conto, dinamizada pelo contador de

histórias Valter Peres.

A atividade foi apresentada no âmbito do programa de

Cidadania Europeia e promoveu a divulgação do projeto

Conta-me outros contos – Sortido de Histórias Europeias.

prof. Ana Ponte

Novembro 2017 TPCA: Visita de Estudo à Biblioteca Pública

No dia 16 de novembro de 2017, os alunos das turmas TPCA

– 3.º e 4.º anos da EBS, participaram na visita de estudo à

Biblioteca Pública de Vila Franca do Campo. Os objetivos

da visita eram: conhecer a biblioteca e todo o seu

conteúdo; como sepode requisitar os livros; conhecer livros

antigos; ouvir um conto infantil e posteriormente realizar um

relatório para a disciplina de Português (Educação

Literária).

prof. Susete Amaral e prof. Noélia Santos
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Novembro 2017 Eq. Saúde Escolar: Dia Mundial do Não Fumador

No dia 17 de novembro de 2017 comemorou-se mais um

Dia Mundial do Não Fumador na EBS de Vila Franca do

Campo com dinamização de uma atividade de iniciativa

da equipa de saúde escolar com a participação de uma

turma do 5.º B. Esta atividade destinou-se a fumadores e

decorreu entre os dias 15 e 17 de novembro na qual os

alunos desta turma abordaram fumadores que se

encontravam nas imediações da escola sensibilizando-os

para procurarem ajuda através da consulta de cessação

tabágica do Centro de Saúde de Vila Franca do Campo.

prof. Tiago Almeida

Novembro 2017 3.º ASB G e H: Conta-me outros contos

No dia 20 de novembro, os alunos das turmas G e H do 3.º

ano da EB1/JI prof. António dos Santos Botelho

participaram na atividade “Conta-me outros contos –

Sortido de Histórias Europeias", que se realizou na Biblioteca

e Arquivo Municipal de Vila Franca do Campo.

prof. Maria Filomena Cravinho e prof. Filomena Gomes

Novembro 2017 3.º e 4.º TPCA: Visita de Estudo aos Bombeiros

No dia 24 de novembro de 2017, os alunos das turmas TPCA

– 3.º e 4. Anos, da Escola Básica e Secundária de V.F.C., no

âmbito das disciplinas de Estudo do Meio e de Cidadania,

participaram na visita de estudo à instituição dos

Bombeiros de Vila Franca do Campo. Na instituição os

alunos foram recebidos por um bombeiro voluntário. Ele

disse que os bombeiros fazem um pouco de tudo, por

exemplo: apagar incêndios, resgatar animais, transportar

doentes, idosos e alunos, rebocar carros avariados…

prof. Susete Amaral e prof. Noélia Santos

Novembro 2017 Programa de Combate à Violência

O Programa de Combate à Violência e Promoção da

Cidadania surge de uma parceria entre a DRE e a EPIS.

Tem como objetivo a diminuição dos índices de violência

nas escolas dos Açores e a promoção da cidadania,

incrementando valores de tolerância, solidariedade,

empatia, amabilidade, respeito ao próximo e altruísmo nos

alunos. Segue ao lado a fotografia da mascote "Zap"

(criação da Professora Ana Quintas e cujo nome foi dado

pelo vencedor do concurso "Dá um nome à mascote“, o

aluno Hugo Veríssimo).

prof. Cláudia Mesquita Passos
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Dezembro 2017 EB1/JI MEF: Natal Ecológico

O Núcleo da EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira

participou na iniciativa da Câmara Municipal de Vila

Franca do Campo, denominada “Natal Ecológico”, onde o

desafio lançado foi a elaboração de figuras para serem

colocadas no relvado do Açor Arena, como decoração

de Natal, utilizando de garrafas recicladas. Para tal, contou

com a colaboração da educadora Fátima Moreira, a

ajuda do pessoal auxiliar da escola e das encarregadas de

educação.

prof. Graça Estrela Pimentel

Dezembro 2017 EB1/JI MEF: 1.º convívio desportivo 2017/2018

No passado dia 12 de dezembro foi realizado o 1.º convívio

desportivo, do ano letivo, no núcleo escolar da EB1/JI

Padre Manuel Ernesto Ferreira, sob a excelente

coordenação do professor Bruno Gomes. As crianças

puderam realizar várias atividades, distribuídas por várias

estações, entre elas: ginástica, tração à corda, skates, bola

pelo túnel, corrida a três pés, lançamento ao cesto,

raquetes com bola e barra do lenço.

prof. Graça Estrela Pimentel

Dezembro 2017 Eq. Saúde: Dia Mundial da Luta Contra a Sida

No dia 11 de dezembro comemorou-se o Dia Mundial da

Luta Contra a Sida com duas atividades dinamizadas pela

instituição ARRISCA. Uma decorreu no auditório da EBS de

Vila Franca do Campo, com a participação interessada

dos alunos que foram bastante solicitados pelos

palestrantes dr. Inês Silva e enf. Isadora). A outra atividade

decorreu no pavilhão D em frente ao Bar onde os alunos

puderam participar no jogo da Glória e responder às

questões colocadas sobre a temática.

prof. Tiago Almeida

Dezembro 2017 Dep. Ed. Física: Torneio de Voleibol 4x4

No passado dia 13 de dezembro realizou-se o habitual

Torneio de Voleibol 4x4, organizado pelo Departamento de

Educação Física. Este torneio contou com a participação

de 52 equipas o que representou a participação de cerca

de 210 alunos. Destaque também para a grande moldura

humana que preencheu as galerias do pavilhão.

prof. Tiago Almeida
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Dezembro 2017 EB1/JI ASB: Lanche Saudável

Neste primeiro período letivo, na área de intervenção para

a Promoção da Saúde, nas turmas A, B e J, do 4.º ano de

escolaridade, foi desenvolvida a sessão de Educação

Alimentar “O meu lanche saudável”, com elaboração de

um calendário de lanches. A mesma foi promovida pelo

nutricionista Dr. Tiago Dias, elemento do Centro de Saúde

de Vila Franca do Campo.

prof. Tiago Almeida

Dezembro 2017 EB1/JI MEF: Festa de Natal

No dia 15 de dezembro, a EB1/JI padre Manuel Ernesto

Ferreira realizou a tradicional Festa de Natal, com toda a

comunidade escolar. Foi possível assistir a vários números,

preparados com muito carinho e onde se observou vários

talentos e aptidões. A festa contou com a colaboração da

CMVFC e da EBS. O Presidente da Junta de Freguesia de

São Pedro, Flávio Pacheco, também colaborou na festa,

oferecendo ao núcleo escolar uma aparelhagem de som.

prof. Graça Estrela Pimentel

Dezembro 2017 Cortejo de Pais Natal

Cerca de uma centena de crianças e jovens da Escola

Básica e Secundária de Vila Franca do Campo e do CDIJ

Mosaico percorreram esta sexta-feira, 15 de dezembro, as

principais artérias de Vila Franca do Campo, no já

tradicional Desfile de Pais Natais.

Foto da autoria da Câmara Municipal de Vila Franca do

Campo.

Dezembro 2017 EB1/JI FMG: Filme “Uma Estrela de Natal”

No dia 13 de dezembro, a EB1/JI Francisco de Medeiros

Garoupa levou os seus 82 alunos ao cinema. Assim, à

primeira vista, até parece uma atividade normal. Mas, a

verdade, é que, para a grande maioria das suas crianças,

foi uma primeira experiência e, por isso, inesquecível!

"Uma Estrela de Natal" – foi o filme escolhido, na sua versão

portuguesa.

prof. Maria Eugénia Leal
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Dezembro 2017 TPCA: Dia Int. da Pessoa Portadora de Deficiência

No dia 4 de dezembro, as turmas TPCA 3.º e 4.º anos

visitaram o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) de

Vila Franca do Campo, com o objetivo de comemorar o

Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência e de

sensibilizar os alunos envolvidos para a existência de

pessoas ”diferentes”, promover uma maior compreensão

dos assuntos respeitantes às pessoas portadoras de

deficiência, assim como criar condições de inclusão.

prof. Susete Amaral e prof. Noélia Santos

Janeiro 2018 Sessão com Alcoólicos e Narcóticos Anónimos

No passado dia 10 de janeiro de 2018 os alunos das turmas

do 11.º ano assistiram a uma palestra no auditório da EBS

de Vila Franca do Campo. Os palestrantes pertencem a

organizações de Alcoólicos Anónimos e Narcóticos

Anónimos. Nas intervenções os alunos puderam ouvir

estórias da vida real, percursos de vida, consequências

que podem advir de más escolhas que, em determinados

momentos de vida e também que tipos de saídas existem

para pessoas que num determinado momento necessitem

do apoio para se livrarem deste tipo de dependências.

prof. Tiago Almeida

Janeiro 2018 Associação de Estudantes: Torneio Desportivo

A Câmara Municipal de Vila Franca do Campo apoiou a

Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária

do concelho, ao patrocinar a aquisição das medalhas

para os vencedores do Torneio Desportivo, organizado

recentemente por aquela associação.

O torneio terminou no dia 17 de janeiro, contando com a

presença da Vereadora Nélia Alves-Guimarães, que

entregou as medalhas aos vencedores do torneio de futsal.

A foto é da autoria da Câmara Municipal.

Janeiro 2018 EB1/JI MEF: Os Micróbios também comem

Nos dias 10 e 11 de janeiro, o núcleo escolar da EB1/JI

Padre Manuel Ernesto Ferreira recebeu a visita de duas

monitoras do Observatório Microbiano dos Açores (OMIC),

com o intuito de desenvolver atividades integradas no

âmbito da ciência. Assim, nas duas turmas do pré-escolar

foi desenvolvida a atividade: “A Fábrica da Albertina

Iogurtina”, bem como a atividade complementar: “Conto

Albertina Iogurtina”. Nas turmas dos 1.º e 2.º anos foi

desenvolvida a atividade: “Os micróbios também comem”.

prof. Graça Estrela Pimentel
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Janeiro 2018 Dep. Ed. Física: Corta-Mato Escolar (fase ilha)

Realizou-se no passado dia 10 de janeiro de 2018 os Corta-

mato Escolar - Fase Ilha. A nossa escola participou com

uma comitiva constituída por 20 alunos de ambos os sexos

tendo sido acompanhados pelos professores Gui Costa e

Nuno Martins. Participámos nos escalões de Infantis A e B e

Iniciados. Dos resultados obtidos pelos nossos “atletas”,

salientar o aluno Gabriel Rebelo, que conseguiu um

brilhante terceiro lugar no escalão de Infantis B –

masculino.

prof. Nuno Martins

Janeiro 2018 Conferência do prof. José Verdasca

O auditório do Centro Cultural de Vila Franca do Campo

acolheu uma conferência sobre o papel do diretor de

turma na promoção do Sucesso Educativo pelo professor

José Verdasca, na quarta-feira, dia 24 de janeiro.

José Verdasca é o responsável pelo Programa Nacional de

Promoção do Sucesso Escolar e a conferência destinou-se

aos DTs, representantes das estruturas intermédias e demais

docentes, tendo sido realizada no âmbito dos Projetos de

Intervenção Comunitária nos Concelhos de Lagoa e Vila

Franca do Campo. Foto da autoria da Câmara Municipal.

Janeiro 2018 2ASB L: Sessão do OMIC

No passado dia 19 de janeiro, os alunos do 2.º L da EB1/JI

ASB participaram numa sessão dinamizada pelo OMIC

(Observatório Microbiano dos Açores), com o título “Os

micróbios também comem!”.

Os alunos puderam aprender que existem micróbios “bons”

e “maus”, e que os bons até servem para a nossa

alimentação, como é o caso das leveduras. Puderam

constatar que as leveduras “acordam” quando têm

“comida” e quando se encontram em ambientes

aquecidos, através de um balão.

prof. Ana Ponte

Janeiro 2018 EB1/JI ASB: Dia de Amigos e Malassadas

A Junta de Freguesia de S. Miguel, Vila Franca do Campo, 

ofereceu malassadas para a festa dos amigos/as da nossa 

escola (EB1/JI prof. António dos Santos Botelho).

Foram os amigos grandes do “colégio” que as trouxeram.

À tarde fizeram um desfile de roupas de amigos, dançaram 

e, claro, comeram as malassadas.

educadora Maria Conceição Figueiredo
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Janeiro 2018 ASB Pré 1: Sementeiras na nossa horta

Testemunhos dos alunos da turma ASB Pré 1 da educadora

Maria Conceição Figueiredo.

"Ontem fomos para a horta e estava lá a avó da Débora à

nossa espera." (Gustavo)

"Levamos sementes de salsa, de tomate, de cenoura e de

alface." (Santiago)

Janeiro 2018 ASB Pré 1: Visita das Cientistas do OMIC

Testemunhos dos alunos da turma ASB Pré 1 da educadora

Maria Conceição Figueiredo.

Hoje vieram à escola duas senhoras cientistas, vieram falar

de micróbios.

Elas ensinaram que há micróbios bons e maus. (Santiago)

As senhoras Cátia e Joana ensinaram a fazer iogurte.

(Diogo).

Janeiro 2018 Animador Sociocultural: Suporte Básico de Vida

No dia 25 de janeiro de 2018, realizou-se uma sessão de

Suporte Básico de Vida com a turma do 10.º F do curso

PROFIJ de Animação Sociocultural.

A sessão, integrada nos conteúdos da UFCD 4283 de Saúde

e Socorrismo, foi dinamizada pelo Adjunto de Comando

Vítor Coelho (bombeiro).

prof. Maria Antónia Guedes

Para consultar as edições do suplemento “O Ilhéu”

publicado no jornal “Açoriano Oriental”, sigam o

seguinte link: https://goo.gl/2S5RPD

Para consultar mais informações sobre as atividades apresentadas ou ver a

divulgação de outras atividades, visitem o blog da EBS Vila Franca do Campo em:

https://ebsvfc.blogspot.pt/

https://goo.gl/2S5RPD
https://ebsvfc.blogspot.pt/
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Próximas Atividades e Datas Relevantes

Cantata às Estrelas

Dia Mundial da Luta Contra o Cancro

Desfile de Carnaval

Dia de São Valentim

Dia Internacional da Proteção Civil

Dia Int. para os Direitos das Mulheres

Dia do Pi (π)

Dia do Pai

Dia Mundial da Árvore e da Poesia

Fev.

3

Fev.

9

Fev.

4

Fev.

14

Mar.

1

Mar.

8

Mar.

14

Mar.

21

Mar.

19



Links Úteis

Blog das Atividades da EBSVFC

https://ebsvfc.blogspot.pt/

Página Oficial da EBSVFC
http://srec.azores.gov.pt/dre/sd/115126010201/

Blog da Equipa da Saúde Escolar da EBSVFC

http://desafios-ebsvfc.blogspot.pt/

Página da Biblioteca Escolar da EBSVFC

http://beebsvfc.weebly.com/
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Próximas Atividades e Datas Relevantes

Dia Mundial da Água

Dia Nacional do Estudante

Dia do Livro Português

Dia Mundial do Teatro

Páscoa

Mar.

24

Mar.

26

Mar.

27

Abril

1

Mar.

22

https://ebsvfc.blogspot.pt/
http://srec.azores.gov.pt/dre/sd/115126010201/
http://desafios-ebsvfc.blogspot.pt/
http://beebsvfc.weebly.com/



