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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

Março 2018 Dep. Ed. Física: Torneio de Basquetebol 2018

No dia 21 de março de 2018 decorreu o torneio de

basquetebol entre os alunos da EBSVFC organizado pelo

Departamento de Educação Física.

Março 2018 Feira das Plantas

Entre 19 e 22 de março de 2018 decorreu a Feira das

Plantas, sob a dinamização e organização dos docentes

de Ciências Naturais e Matemática do 2.º ciclo.

Março 2018 EB1/JI FMG: Semana da Leitura 2018

Aproximar as crianças do universo literário, da escrita e da

leitura para que possam reparar na beleza das imagens,

na poesia das palavras, manifestar sentimentos, relatar

experiências, exprimir ideias e opiniões é, todos os anos, o

mote da Semana da Leitura. Acontece na EB1/JI Francisco

de Medeiros Garoupa com a participação do Roda Viva,

da Casa do Povo de VFC e o Clube de Leitura desta

escola que organiza atividades específicas para cada

ano de escolaridade incluindo o pré-escolar. O livro está

sempre presente muito embora de formas variadas: em

papel, em vídeo, num jogo, numa música ou dança, na

pintura ou qualquer outra expressão artística.
prof. Maria Eugénia Leal
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Abril 2018 XIII Fórum da Criança e do Jovem

O XIII Fórum da Criança e do Jovem decorreu no

Auditório da EBS Vila Franca do Campo nos dias 12 e 13

abril. A sessão de abertura contou com a presença do

Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do

Campo, Dr. Ricardo Rodrigues, da Diretora Regional da

Solidariedade Social, Dr.ª Marta Bulhões, e da

representante da Comissão Nacional de Promoção dos

Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Dr.ª Teresa

Espírito Santo, bem como da Presidente do Comissariados

dos Açores para a Infância, Dr.ª Isabel Rodrigues, e da

Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e

Jovens (CPCJ) de VFC, prof. Rute Santos.

Abril 2018 Jogos Desportivos Escolares 2018: Fase Zonal A

Pelo quarto ano consecutivo a Escola Básica e

Secundária de Vila Franca do Campo, acolheu a

organização dos Jogos Desportivos Escolares (J.D.E.) do

3.º ciclo do Ensino Básico, que decorreram entre os dias

18 e 20 de Abril, sob o tema “Jogos de Excelência”.
Foto da autoria da Câmara Municipal de VFC

Abril 2018 J.D.E. 2018: EBSVFC vence a Fase Zonal A

Nesta XXIX edição dos Jogos, estiveram presentes cinco

escolas, nomeadamente a E.B.I. de Ponta Garça, E.B.S.

da Povoação e E.B.I. da Maia, E.B.S. Mouzinho da Silveira

(ilha do Corvo) para além da escola anfitriã, que

competiu nas modalidades de voleibol, andebol,

ginástica e atletismo, tendo concluído a sua

participação em 1.º lugar.

Esta primeira conquista da Escola Básica e Secundária de

Vila Franca do Campo é o reconhecimento da

dedicação e empenho de toda uma escola na

promoção do sucesso escolar.

Abril 2018 Mês de Prevenção dos Maus Tratos

À semelhança de anos anteriores, a Escola EB1/JI

Francisco de Medeiros Garoupa volta a participar no mês

de Prevenção dos Maus Tratos, com a realização de um

laço azul humano, com as nossas crianças e professores

vestidos com uma t-shirt azul. A nossa escola mostra-se

todos os anos consciencializada com este assunto, que

todos os dias reafirma a importância da criança à escola

num meio seguro, e a atenção dada às nossas crianças

por parte do corpo docente e não docente só contribui

para que a prevenção não passe disso! Prevenção!
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Abril 2018 EB1/JI ASB: Hora do Conto na Biblioteca Municipal

Um grupo de crianças do ensino pré-escolar da EB1/JI prof.

António Santos Botelho participou na segunda-feira, 23 de

abril, data em que se celebra o Dia Mundial do Livro, na

atividade "Hora do Conto", na Biblioteca e Arquivo

Municipal de Vila Franca do Campo.
Foto da autoria da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo.

Abril 2018 III Sarau Cultural – Casa do Autor Português

No passado dia 20 de abril, pelas 20 horas, o auditório da

EBSVFC acolheu o III Sarau Cultural - Casa do Autor

Português, promovido pelo Departamento de Português.

Este evento, especialmente dirigido a Alunos, Pais e

Encarregados de Educação, foi protagonizado por

discentes do 6.º C, 7.º B, 8.º A, 9.ºs A e B, 10.ºs A, B, C e D,

11.º C e 12.º E, que abrilhantaram a noite com momentos

de poesia, música, teatro e apresentação de livros

originais. Como "pano de fundo", a recriação da Casa do

Autor Português Gil Vicente, "encarnado" neste Sarau por

Luís F. Veríssimo, representante dos Enc. de Educação.

Abril 2018 Bandeiras verdes "Eco-Escolas"

A Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo e

a EB1/JI padre Manuel Ernesto Ferreira (na freguesia de São

Pedro) hastearam no dia 30 de abril as bandeiras verdes

Eco-Escolas referentes ao ano letivo de 2016/17.
Foto da autoria da Câmara Municipal de VFC

Maio 2018 EB1/JI MEF: Visita de Dentista e Nutricionista

Integrada no Programa Saúde Escolar, os alunos do 1.º ano

da EB1/JI padre Manuel Ernesto Ferreira receberam a visita

de uma equipa do Centro de Saúde de Vila Franca do

Campo, formada pelo nutricionista, Dr. Tiago Dias, a

dentista, Dr.ª Isabel Viveiros e a assistente Maria Furtado,

com o intuito de sensibilizarem os alunos para uma

alimentação saudável, levá-los a adquirirem hábitos de

higiene dentária, procederem a um rastreio oral e ao

cálculo do índice da massa corporal.
prof. Graça Estrela Pimentel
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Maio 2018 CMVFC: Importância da União Europeia

O Presidente da Câmara Municipal de VFC, Dr. Ricardo

Rodrigues, recebeu, na quinta-feira, 17 de maio, no Salão

Nobre dos Paços do Concelho, cerca de 60 alunos do 8º

ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária de

Vila Franca do Campo.
Foto da autoria da Câmara Municipal de VFC

Maio 2018 Semana da Ciência 2018: Workshops Informática

No dia 2 de maio de 2018, o Departamento de Ciências

Experimentais e Tecnologias, em parceria com o Núcleo de

Estudantes de Informática da Universidade dos Açores,

dinamizou um Workshop de Programação (RPG MAKER) e

dois Workshops de Robótica (Lego Mindstorm e Arduíno),

destinados aos alunos do 2.º e 3.º ciclos e secundário.

Maio 2018 Semana da Ciência 2018: Ciência Fantástica

No dia 11 de maio, os alunos do 3.º ano da EB1/JI Prof.

António dos Santos Botelho participaram nas atividades de

Ciência Fantástica, promovidas pelo Departamento de

Ciências Experimentais e Tecnologias.

Estas atividades desenvolveram-se em dois momentos nos

laboratórios de Físico-Química e de Biologia. No primeiro,

os alunos perceberam como acontecem alguns

fenómenos físicos e químicos, com a realização de

algumas atividades experimentais simples. Já num segundo

momento, tiveram a oportunidade de manusear um

microscópio, para observação de células sanguíneas, e

perceber, de forma simples, o começo da vida humana.

Maio 2018 EB1/JI ASB: Dia Internacional dos Museus

O Museu Municipal de Vila Franca do Campo assinalou na

sexta-feira, 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus

com a realização de uma aula sobre a viola da terra.

Para o efeito, um grupo de alunos do 4.º ano de

escolaridade da EB1/JI prof. António Santos Botelho visitou

o Museu Municipal, onde ouviram a responsável, Dr.ª Telma

Silva, falar sobre a importância do património imaterial,

dando o exemplo das músicas tradicionais do Concelho,

que devem ser registadas, ouvidas, tocadas e cantadas

para que não sejam esquecidas.
Foto da autoria da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo
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Maio 2018 TPCA: Visita à Padaria

No dia 4 de maio de 2018, os alunos das turmas TPCA – 3.º e

4.º anos visitaram a padaria “Panivila” onde puderam

observar como é confecionado o pão.
prof. Susete Amaral e prof. Noélia Santos

Maio 2018 TPCA: Festa de São Miguel Arcanjo

No dia 14 de maio de 2018, os alunos das turmas TPCA – 3.º

e 4.º anos participaram na eucaristia de comemoração da

festa do nosso padroeiro - S. Miguel Arcanjo, deram um

passeio no jardim e saborearam um gelado.
prof. Susete Amaral e prof. Noélia Santos

Maio 2018 TPCA: Trabalhos no âmbito da Exp. Plástica

Abaixo seguem fotos de trabalhos realizados pela turma do

4.º TPCA na disciplina de Exp. Plástica relacionados com:

- Dia do Pai

- Dia da Mãe

- Jogos de tabuleiro: “damas e galo”- no âmbito do Projeto

Empreendedorismo.
prof. Susete Amaral

Maio 2018 EB1/JI MEF: Espírito Santo

As tradições devem ser mantidas bem vivas porque fazem

parte das vivências e crenças de um povo e devem ser

transmitidas às novas gerações.

Assim, a escola reflete essas vivências e crenças,

construindo altares em honra do Espírito Santo, com a

ajuda imprescindível das nossas Assistentes Operacionais e

da restante comunidade educativa da EB1/JI padre

Manuel Ernesto Ferreira.
prof. Aureliana Câmara
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Maio 2018 EB1/JI ASB: Espírito Santo

No passado dia 15 de maio, a EB1/JI prof. António dos

Santos Botelho participou na recolha do gado bovino,

oferecendo um animal ao império responsável pelas

festividades do Divino Espírito Santo da freguesia. A entrega

realizou-se na parte exterior da escola, onde toda a

comunidade educativa teve a oportunidade de assistir à

habitual tradição da entoação do hino. Mais uma vez a

tradição foi vivida por todos com grande intensidade,

tendo sido também organizada a decoração do “Quarto

do Espírito Santo”, na escola.
educadora Maria Conceição Figueiredo

Maio 2018 EB1/JI ASB: Visita da Dentista

Como forma de promover a saúde, a prevenção e o

tratamento de doenças orais, a turma 1 do Pré-Escolar

recebeu a médica dentista, Dr.ª Isabel Viveiros, do Centro

de Saúde de Vila Franca do Campo.

Na sessão realizada, foram abordadas questões

relacionadas com comportamentos de higiene dentária.

Desta forma, foram desenvolvidas aprendizagens desde a

escovagem dos dentes à qualidade das próprias refeições

com importante alerta para a redução do consumo de

alimentos ricos em açúcar.
educadora Maria Conceição Figueiredo

Maio 2018 EB1/JI ASB: Sopas do Espírito Santo

Mais uma vez a EB1/JI prof. António dos Santos Botelho

voltou a participar nas festividades do Divino Espírito Santo.

O dia 25 de maio de 2018 foi marcado na nossa escola

pela bênção do pão e da massa seguida do almoço das

tradicionais “Sopas do Espírito Santo”, com arroz doce e

massa para sobremesa.
educadora Maria Conceição Figueiredo

Maio 2018 Núcleo Ens. Especial: Festas do Divino Espírito Santo

O Núcleo de Educação Especial envolto neste ambiente

de divindade também quis prestar a sua homenagem. No

átrio do piso C1 foi recriado um pequeno e singelo altar

onde a Coroa, a Salva, a Pomba e o Ceptro estiveram

acessíveis a todos que por ali passavam e os pudessem

admirar.

A ideia para além da consagração foi a de transmissão de

valores como a solidariedade, união, paz e fraternidade.
prof. Rita Bronze
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Junho 2018 Dia da Criança

O Dia da Criança foi comemorado em Vila Franca do

Campo com a realização de várias atividades.

A manhã foi marcada pela concentração das crianças

junto ao Açor Arena, sendo que as turmas do 4.º ano

participaram nos jogos desportivos e os alunos do 3.º ano

participaram no peddy paper "Património Histórico e

Cultural de Vila Franca do Campo”.

Já as crianças pré-escolar, 1.º e 2.º anos integraram-se no

jogos tradicionais que decorreram no Parque da Vila.
Foto da autoria da Câmara Municipal de VFC

Junho 2018 Semana da Criança e do Ambiente

A Semana da Criança e do Ambiente, realizada em Vila

Franca do Campo entre 1 e 5 de junho, encerrou com

atividades de sensibilização ambiental, na Vinha d'Areia,

direcionadas às turmas do 3.º ano de escolaridade das

escolas do Concelho.
Foto da autoria da Câmara Municipal de VFC

Junho 2018 TPCA: Visita ao Porto e Passeio de Barco ao Ilheú

Alguns alunos das turmas TPCA 3.º e 4.º anos, visitaram o

porto de pesca do concelho onde vivem e tiveram a

oportunidade de ver os diversos barcos de pesca lá

existente e ainda, observaram e apreciaram o trabalho do

senhor José Vitor Costa que para além de ser pescador,

também dedica-se, nos seus tempos livres a trabalhos feito

de madeira. O senhor mostrou-nos os seus lindos trabalhos,

como por exemplo orca, golfinhos e cachalote feito à

mão, apenas usando um canivete. No final da visita, fomos

dar um passeio de barco até ao ilhéu.
prof. Susete Amaral e prof. Noélia Santos

Junho 2018 Eco-Escolas: Desfile de Moda Ecológica

O Desfile de Moda Ecológica 2018 ocorreu no dia 1 de

junho de 2018, nos Paços do Concelho de Vila Franca do

Campo, com 28 participantes. Desfilaram com modelos

feitos com materiais recicláveis e/ou reutilizados.

A iniciativa, organizada pela Autarquia, em parceira com

a EBS de Vila Franca do Campo e o programa Eco-Escolas,

integra o programa de atividades da Semana da Criança

e do Ambiente e teve como objetivo sensibilizar a

população e entidades participantes para importância do

reaproveitamento dos resíduos, bem como dar a conhecer

a política dos três R's (Reduzir, Reutilizar, Reciclar).
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Junho 2018 EB1/JI MEF: Os Santos Populares

Os Santos Populares, tão ao gosto do nosso povo, festejam-

se um pouco por todo o lado. Em Vila Franca do Campo, S.

João é o eleito. Desde muito cedo, as crianças são

iniciadas nas festividades em louvor ao Santo.

Mais uma vez, a escola padre Manuel Ernesto Ferreira,

sendo um meio de excelência de difusão dos costumes e

tradições, não deixa passar em branco essa época festiva.

Assim, veste-se de cores garridas e enfeita-se a preceito,

honrando os três Santos Populares: Santo António, São João

e São Pedro, não esquecendo as quadras populares e a

música alusiva. É a alma do nosso Povo na nossa Escola!
prof. Aureliana Câmara

Junho 2018 Núcleo Ed. Especial: São João

Chegaram os Santos Populares e o Núcleo de Educação

Especial também quis comemorar, realizando um altar ao

São João. Junto a este, não faltaram as sortes de São João

(as favas, a clara de ovo, o caracol e as sortes em papel),

para assim, ajudar a procurar o noivo ideal, como reza a

tradição. Para embelezar o espaço, os alunos das turmas

Ocupacional e Perturbação do Espetro do Autismo

realizaram bandeirolas, manjericos e lanternas, muito

colorido.
prof. Rita Bronze

Junho 2018 TPCA: Almoço Convívio de Final de Ano Letivo

Ao longo do ano letivo, os alunos da turma TPCA - 4.º ano

realizaram atividades no âmbito do Projeto

Empreendedorismo, com o tema "Montar um Negócio".

Assim, elaboraram trabalhos nas diferentes disciplinas e,

com a participação dos nossos pais e encarregado de

educação (na confeção de bolos, queijadas e bolachas),

conseguiram montar o seu negócio e venderam na escola

os produtos. Com o dinheiro que ganharam, foram no dia

14/06 almoçar com as nossas professoras para encerrar o

ano letivo.
prof. Susete Amaral

Junho 2018 TPCA: Observação de cetáceos

No dia 18 de junho, as turmas TPCA 3.º e 4.º anos fizeram

uma viagem de barco para observar cetáceos,

nomeadamente golfinhos e cachalotes. Esta viagem foi-

nos oferecida pela empresa "Terra Azul", de Vila Franca do

Campo, uma vez que as turmas ganharam o primeiro

prémio a participar nos jogos desportivos, no Dia Mundial

da Criança.
prof. Susete Amaral e prof. Noélia Santos
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Junho 2018 2.º ASB L: Visita à Olaria

No dia 19 de junho, a turma do 2.º L da EB1/JI António dos

Santos Botelho foi à Olaria da Câmara Municipal de Vila

Franca do Campo. Os alunos aprenderam como funciona

uma olaria, viram várias peças de barro antigas e tiveram a

oportunidade de criar uma peça em barro.
prof. Ana Cristina Ponte

Junho 2018 EB1/JI MEF: Convívio Desportivo do 3.º período

No dia 19 de junho, a EB1/JI padre Manuel Ernesto Ferreira

realizou o último Convívio Desportivo deste ano letivo. Foi

esperado, pelos alunos, com ansiedade crescente, visto ir

realizar-se na praia.

Assim, no meio de alguma algazarra e muita alegria, as

turmas dirigiram-se à Praia da Vinha d'Areia, onde

realizaram jogos e divertiram-se à beira-mar.
prof. Aureliana Câmara

Junho 2018 TPCA: Encerramento do ano letivo

As turmas TPCA 3.º e 4.º anos encerraram o ano letivo com

uma visita à praia do Corpo Santo.
prof. Susete Amaral

Junho 2018 EB1/JI MEF: Caminhada à Nossa Sr.ª da Paz

Chegou o último dia de aulas. Tinha de ser um dia especial,

este 22 de junho. Assim, com a maioria das suas turmas, a

EB1/JI padre Manuel Ernesto subiu à Nossa Sr.ª da Paz.

Foi um desafio para muitos! Não é uma subida fácil. Então,

miúdos e graúdos encheram-se de coragem e, no meio de

cantigas de S. João ou de gritos futebolísticos de “Portugal!

Portugal!”, conseguiram lá chegar, sem problemas. É de

referir que a paisagem avistada é idílica. Vila Franca do

Campo, aos pés do Santuário de Nossa Sr.ª da Paz e com o

mar a banhá-la, é de facto lindíssima!
prof. Aureliana Câmara
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Junho 2018 EB1/JI ASB: Marcha de São João da ASB

Vivendo a tradição e relembrando tempos antigos em que

a nossa escola participava ativamente no São João,

quisemos que este ano, docentes, discentes e restante

comunidade escolar comemorassem os cinquenta anos de

marchas em Vila Franca do Campo, saindo à rua, no dia

22 de junho, a marcha da escola EB1/JI ASB.

A nossa homenagem foi também extensiva ao senhor

professor António Torcato Carvalho, professor na nossa

escola e falecido recentemente, sendo o citado o autor

da letra com música do senhor Jaime Pacheco.
educadora Maria Conceição Figueiredo

Junho 2018 4.ª Edição do Concurso de Poesia “Criapoesia”

Este ano letivo, dois alunos da EBSVFC participaram na 4.ª

Edição do Concurso de Poesia “Criapoesia”, da

Associação “Criamar” (Associação de Solidariedade Social

para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens) do

arquipélago da Madeira.

Assim, os alunos João Costa e Pedro Moniz da turma A do

9.º ano, bem como a professora responsável (Sílvia Pereira),

foram convidados a participar no “Encontro Juvenil do

Atlântico” que decorreu no arquipélago da Madeira.
prof. Sílvia Pereira

Junho 2018 Marcha de São João da EBSVFC

No dia 23 de junho de 2018, à noite, saiu a Marcha de São

João da EBS Vila Franca do Campo nas comemorações

dos 50 anos das Marchas de São João em Vila Franca do

Campo.

Julho 2018 II Encontro "Filosofia, Infância e Educação"

O auditório da Escola Básica e Secundária de Vila Franca

do Campo acolheu, na sexta feira, 13 de julho, o II

Encontro "Filosofia, Infância e Educação".

O evento contou com a presença do Professor Doutor

Walter Omar Kohan, especialista em Filosofia para

Crianças, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
A foto é da autoria da Câmara Municipal de VFC



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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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://ebsvfc.blogspot.pt/
http://srec.azores.gov.pt/dre/sd/115126010201/
http://desafios-ebsvfc.blogspot.pt/
http://beebsvfc.weebly.com/
https://goo.gl/2S5RPD
https://ebsvfc.blogspot.pt/

