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

Eventos / Atividades
Janeiro 2018 TPCA: Sessão sobre Segurança e Bullying

No dia 26 de janeiro, pelas 10h30, os senhores agentes
Monteiro e Teixeira, da Polícia de Segurança Pública de
Vila Franca do Campo, fizeram-nos uma visita surpresa
muito interessante. A visita tinha como finalidade: dialogar
sobre os temas “Bullying" e “Segurança Pública” e dar a
conhecer os perigos e cuidados que devemos ter.
prof. Susete Amaral e prof. Noélia Santos

Janeiro 2018 Saúde Escolar: Sessões sobre Sexualidade
Ao longo do mês de janeiro, as turmas do 9.º ano (115
alunos) receberam a visita das enfermeiras da Equipa de
Saúde Escolar do Centro de Saúde de Vila Franca do
Campo, Sílvia Guerreiro, Neusa Coutinho e Natacha Lopes
e a psicóloga do Serviço de Psicologia e Orientação,
Bruna Batista, para um debate com os alunos sobre
sexualidade. Discutiu-se a relação e os afetos e a parte
fisiológica com algumas das consequências de
comportamentos de risco.

Fevereiro 2018 PROFIJ: Sessão sobre o Poder Local

Foto da autoria da Câmara Municipal de VFC

A Vereadora do Município de Vila Franca do Campo,
Nélia Alves-Guimarães, recebeu, no passado dia 5 de
fevereiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 25
alunos de dois cursos de nível IV (PROFIJ) da Escola Básica
e Secundária de Vila Franca do Campo a quem falou
sobre a história e a importância do Poder Local.
Na ocasião, a Vereadora com o pelouro da Educação,
explicou o funcionamento da administração local e a
forma como são escolhidos os representantes de cada
comunidade, nos Municípios e nas Juntas de Freguesia.
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Fevereiro 2018 Cantares às Estrelas 2018

No dia 3 de fevereiro de 2018, a EBS Vila Franca do
Campo participou nos tradicionais "Cantares às Estrelas"
organizados pela Câmara Municipal de Vila Franca do
Campo.
A foto é da autoria da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo.

Fevereiro 2018 EB1/JI MEF: Cantar às Estrelas (pré-escolar)

No passado dia 3 de fevereiro de 2018, os alunos do PréEscolar da EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira, São
Pedro, deslocaram-se ao Conselho Executivo da EBS Vila
Franca do Campo para o tradicional "Cantar às Estrelas".
No final foram presenteados com uma pequena
guloseima.

Fevereiro 2018 2.º ASB L: Posturas corretas
No passado dia 6 de fevereiro, a turma do 2.º L da EB1/JI
ASB recebeu a visita do fisioterapeuta Davide Pinto, que
veio falar aos alunos sobre as posturas corretas que se
devem adotar ao sentar, como se devem levantar pesos
e como devem ser transportadas as mochilas.
Os alunos participaram com entusiasmo nas atividades,
mostrando interesse e tentando melhorar a sua postura,
analisando as suas mochilas e os seus conteúdos.
prof. Ana Ponte

Fevereiro 2018 TIC: Dia da Internet Mais Segura
A Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo
participou na Comemoração do Dia da Internet Mais
Segura, este ano no dia 6 de fevereiro. Este dia, à
semelhança dos anos transatos, tornou-se num evento
marcante no calendário da segurança na Internet. Os
docentes Eulália Baptista, Nuno Gama e Filipe Pereira
foram os responsáveis pela dinamização das sessões de
sensibilização, com o objetivo de transmitir as mensagens
mais relevantes no âmbito da segurança em linha,
adaptadas à faixa etária dos alunos, pais/encarregados
de educação.
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Fevereiro 2018 Parl. Jovens: Videoconferência - Eleição da Mesa
A Vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca do
Campo com o pelouro da Educação, Nélia AlvesGuimarães, acompanhou, no dia 8 de fevereiro, a
candidatura de Margarida Sousa, aluna do ensino
secundário na Escola Básica e Secundária de Vila Franca
do Campo, a Presidente da Mesa da Assembleia na sessão
regional do Parlamento dos Jovens, que vai decorrer no
mês de março, na Horta. Apesar da excelente
participação da aluna, esta não foi eleita.
Foto da autoria da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo.

Fevereiro 2018 Corso de Carnaval

No dia 9 de fevereiro de 2018 decorreu o tradicional Corso
de Carnaval que contou com a presença de várias escolas
e instituições de ensino do concelho de Vila Franca do
Campo.

Fevereiro 2018 TPCA: Visita de Estudo ao Núcleo Museológico
No dia 2 de fevereiro, pelas 10h30, as turmas do TPCA, 3.º e
4.º anos, realizaram uma visita de estudo ao Núcleo
Museológico de Vila Franca do Campo, com o intuito de
explorar o passado do meio local e o património da nossa
comunidade.
Nas instalações do museu, outrora Solar Visconde do
Botelho, tivemos uma visita guiada, na qual nos mostraram
e explicaram as exposições.
prof. Susete Amaral e prof. Noélia Santos

Fevereiro 2018 EB1/JI MEF: Heróis da Fruta
A EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira levou a cabo a
tarefa de participar no projeto "Heróis da Fruta - Lanche
Escolar Saudável", culminando o mesmo com a
elaboração e divulgação do hino. Serão finalistas os 60
mais votados e os 20 mais partilhados até 15 de março.
Nesta etapa serão apurados 80 «Hinos dos Heróis da Fruta»
finalistas de todo o país: 4 de cada distrito ou região, sendo
estes constituídos pelos 3 hinos mais votados e ainda pelo
hino que for mais partilhado na Internet, através do botão
“partilhar” disponível na página.
educadora Arménia Melo
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Fevereiro 2018 Ed. Tecnológica: Estrelas de Natal
No âmbito da disciplina de Educação Tecnológica (1.º
semestre) e de acordo com o módulo Impacto Ambiental
e considerando os conteúdos “objeto/função” e ainda
aplicando conceitos de geometria, os alunos das Turmas A,
B e C, do 7.º ano sob a orientação da docente Julieta
Campelo, realizaram com pauzinhos de gelado, estrelas
de “Natal”. Estas foram decoradas com brilhantes e/ou
cordão de bolinhas de várias cores. O objetivo consistia em
colocar as estrelas na árvore de natal e/ou colá-las em
qualquer espaço; paredes, vidros ou afim.
prof. Julieta Campelo

Fevereiro 2018 Palestra sobre o Programa de Cidadania Marítima
No dia 20 de fevereiro de 2018 decorreu no auditório da
EBS Vila Franca do Campo uma palestra dinamizada pela
Polícia Marítima sobre o Programa de Cidadania Marítima.
Assistiram à palestra turmas do 3.º ciclo, regular e
vocacional, onde foram expostos alguns dos deveres dos
cidadãos, numa lógica de prevenção, como um
instrumento útil e eficaz para evitar comportamentos de
riscos. Além disso, foram exploradas as funções da Polícia
Marítima, recorrendo a exemplos práticos.

Fevereiro 2018 Av. Intercalar do Programa de Interv. Comunitária
No dia 21 de fevereiro de 2018 decorreu a Avaliação
Intercalar do Programa de Intervenção Comunitária no
Concelho de Vila Franca do Campo que contou a
participação de responsáveis da Direção Regional da
Educação, do Instituto da Segurança Social dos Açores, da
Câmara Municipal de Vila Franca do Campo e das CDJIs
presentes no Concelho. Estiveram presentes os docentes e
os representantes dos C. Executivos da EBS Vila Franca do
Campo e da EBI Ponta Garça.

Fevereiro 2018 H.G.C.A.: Sessão sobre Viola da Terra
No âmbito da disciplina de História, Geografia e Cultura
dos Açores (HGCA), parte integrante do currículo do 8.º
ano, pôde assistir-se na nossa escola a uma sessão sobre
Viola da Terra, dinamizada pelo professor Rafael Carvalho,
conhecido pelos imensos trabalhos e estudos nesta área. A
Viola da Terra é um elemento característico do património
e da cultura açoriana contribuindo para a construção da
“açorianiedade” de que nos falava Vitorino Nemésio.
Os professores de HGCA: André Espínola, Dina Neto e Paulino Pereira
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Fevereiro 2018 “Ciência nas Escolas”: 1.ºs Socorros no 1.º ciclo
No dia 28 de fevereiro, Carla Raposo do Tetrapi, esteve
com a turma do 3.º B da EB1/JI Francisco Medeiros
Garoupa, numa sessão com temática: as feridas, os cortes
e as queimaduras. Os alunos simularam o que fazer em
cada situação e leram um panfleto sobre queimaduras de
1.º, 2.º e 3.º grau, sendo que também falaram sobre o que
se deve ter no estojo de primeiros socorros. Esteve também
presente na sessão a Vereadora da Câmara Municipal de
Vila Franca do Campo.

Março 2018 Dia Internacional da Proteção Civil
No dia 1 de março, o Clube da Proteção Civil da Escola
Básica e Secundária de VFC dinamizou várias atividades
para assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil. Os
alunos do 5.º ano participaram no concurso "Jogando à
Proteção Civil" e assistiram ao hasteamento da Bandeira
dos Clubes da Proteção Civil. Na manhã, a comunidade
escolar teve oportunidade de explorar um veículo de
combate
a
incêndios,
de
salvamento
e
desencarceramento e uma ambulância, bem como de
assistir a uma demonstração da equipa cinotécnica da PSP
com apoio de cães especializados.
prof. Maria Helena Veríssimo

Março 2018 Clube Prot. Civil: EBSVFC arrecada o 2.º lugar
A Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo,
conquistou o 2.º lugar no Concurso de Ideias, promovido
pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos
Açores, com o projeto “Promova o Civismo – Evite o
Pânico”. O concurso teve como objetivo estimular a
participação dos alunos do Ensino Básico e Secundário,
para que os mesmos se sintam parte integrante do projeto
Clubes de Proteção Civil.
prof. Maria Helena Veríssimo

Março 2018 Parlamentos dos Jovens Açores 2018: 1.º e 4.º lugar
Nos dias 5 e 6 de março, os alunos da EBSVFC,
participaram na atividade Parlamento dos Jovens 2018 que
teve lugar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma
dos Açores no Faial, cujo tema foi “Igualdade de Género,
um debate para tod@s”. Os alunos do básico, Xavier Novo
e Martim Sousa, participaram de forma bastante positiva, o
que culminou num honroso 4.º lugar. Os alunos do
secundário, Miguel Albergaria e Ana Beatriz Carreiro,
também tiveram uma excelente participação, tendo, por
isso, sido apurados para a sessão nacional em 1.º lugar.
prof. Susete Benevides e prof. Paula Vasconcelos
5

Março 2018 Dia Internacional dos Direitos da Mulher
O Dia Internacional da Mulher (8 de março) foi assinalado
na Escola Secundária de Vila Franca do Campo com a
realização de uma conferência sobre igualdade de
género, com a participação da Vereadora da Autarquia
com o pelouro da Educação, Nélia Alves-Guimarães, da
presidente do Conselho Executivo, Graça Ventura Melo, e
da socióloga, docente e investigadora na Universidade dos
Açores, Dr.ª Piedade Lalanda, esta última a convite do
Município.
A foto é da autoria da Câmara Municipal de VFC.

Março 2018 Sessão do prof. José Ornelas
O professor José Ornelas, chefe da equipa de
coordenação científica do Projeto de Intervenção
Comunitária – Sucesso Educativo, reuniu, no dia 8 de
março, com um conjunto de encarregados de educação
de alunos EBI de Ponta Garça e da EBS de Vila Franca do
Campo, na sequência da implementação do projeto
naquelas duas unidades orgânicas, com o apoio da
Autarquia.
A foto é da autoria da Câmara Municipal de VFC.

Março 2018 EB1/JI MEF: 2.º Convívio Desportivo

No dia 20 de março foi realizado o 2.º convívio de
Educação Físico-Motora na EB1/JI Padre Manuel Ernesto
Ferreira, sob a coordenação do professor Bruno Gomes.
Foram realizadas diversas atividades, envolvendo todas as
turmas da escola e passando pelos vários blocos desta
área curricular disciplinar.
prof. Graça Estrela Pimentel

Março 2018 Sessão de Sensibilização Ambiental da Vereadora
Na terça-feira, dia 13 de março, a ação de sensibilização
dirigiu-se a uma turma do 9.º ano, da Escola Básica e
Secundária de Vila Franca do Campo. A Vereadora com o
pelouro do Ambiente, Nélia Alves-Guimarães, esteve
presente e disse acreditar que é nas novas gerações que
está a mudança no futuro, no caso para um melhor
ambiente.
A foto é da autoria da Câmara Municipal de VFC.
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Março 2018 TPCA: Comemoração do Dia da Árvore

No dia 21 de março, as turmas TPCA 3.º e 4.º anos
participaram nas atividades (jogos tradicionais) de
comemoração do Dia da Árvore, no Pinhal da Paz,
juntamente com outras turmas do 1.º ciclo da EB1/JI
Francisco Medeiros Garoupa.

Março 2018 EB1/JI MEF: Dia Mundial da Árvore
No dia 22 de março, como forma de assinalar o Dia
Mundial da Árvore, a EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira,
colaborou numa ação de sensibilização, a convite da EBS
de VFC, em parceria com a Câmara Municipal, onde os
alunos, com a colaboração dos seus docentes titulares e
professores de apoio, elaboraram flores e aí escreveram
frases alusivas à árvore, à natureza e ao ambiente. Estas
flores foram dispostas numa árvore, colocada em frente à
Câmara Municipal.
prof. Graça Estrela Pimentel

Março 2018 EB1/JI ASB: 2.º convívio desportivo

No passado dia 22 de março de 2018 foi realizado o 2.º
convívio desportivo, do ano letivo, no núcleo escolar da
EB/JI Prof. António dos Santos Botelho. Participaram todos
os alunos da escola. As atividades foram baseadas no
programa curricular do 1.º ciclo. Foi organizado em quinze
estações com rotações dos alunos de oito em oito minutos.
O convivo foi do agrado de todos os participantes.
prof. Gui Costa

Março 2018 EB1/JI MEF: Simulacro Sísmico

No dia 23 de março, o núcleo da EB1/JI Padre Manuel
Ernesto Ferreira realizou um simulacro sísmico, onde foram
postos em prática exercícios de preparação em caso de
emergência no estabelecimento de ensino, de acordo
com o plano de emergência do mesmo.
prof. Graça Estrela Pimentel
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Março 2018 EB1/JI MEF: Caminhada da Primavera
No dia 23 de março, o núcleo escolar da EB1/JI Padre
Manuel Ernesto Ferreira percorreu algumas ruas da
freguesia, distribuindo, pela população, panfletos alusivos
ao Ano Europeu do Património Cultural, como forma de
sensibilizar a comunidade para a importância da sua
promoção e proteção.
No final da caminhada, as crianças foram presenteadas
com uma pequena lembrança, por parte do presidente da
Junta de Freguesia de São Pedro, prof. Flávio Pacheco.
prof. Graça Estrela Pimentel

Março 2018 Eco-Escolas: Visitas de Estudo no 2.º período

No 2.º período, no âmbito do projeto Eco-Escolas, foram
realizadas visitas de estudo ao Museu dos Ofícios, à Fábrica
de Cerâmica da Lagoa e à Lagoa das Sete Cidades, todas
estas sob orientação da prof. Sónia Santos.

Março 2018 Pessoal Não-Docente: Sessão sobre Dependências

No dia 27 de março decorreu uma sessão para o pessoal
não-docente da EBSVFC, organizada pela Polícia de
Segurança Pública (PSP) de Vila Franca do Campo, sobre
as dependências e seus perigos.

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/
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Próximas Atividades e Datas Relevantes
Abr.

7

Abr.

16

Abr.

16-20

Abr.

Dia Mundial da Saúde

Dia Mundial da Voz

Jogos Desportivos Escolares 2018

Dia Mundial da Terra

22

Abr.

23

Abr.

25

Abr/Maio

30-4

Maio

1

Maio

6

Dia Mundial do Livro e do Escutismo

Dia da Liberdade (feriado)

Semana da Ciência

Dia do Trabalhador (feriado)

Dia da Mãe
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Próximas Atividades e Datas Relevantes
Maio

6

Maio

9

Maio

17

Maio

Dia do Senhor Santo Cristo dos
Milagres

Dia da União Europeia

Dia Mundial da Internet e das
Telecomunicações

Dia dos Açores (feriado regional)

21

Maio

Dia do Corpo de Deus (feriado)

31

Maio

31

Jun.

1

Jun.

Dia Mundial Sem Tabaco

Dia da Criança

Dia Mundial do Ambiente

5

Jun.

6

Final das aulas: 9.º, 11.º e 12.º anos
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Próximas Atividades e Datas Relevantes
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Dia de Portugal, Camões e das
Comunidades (feriado)

Jun.

Final das aulas: 5.º ao 8.º e 10.º anos

Jun.

15

Jun.

Final das aulas: 1.º ciclo e pré-escolar

22

Jun.

São João (feriado municipal)

24

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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