
Editorial 

É  com enorme satisfação que 

vimos apresentar o primeiro 

número deste jornal que intitulamos 

Communicare, projecto proposto e 

abraçado pelo Departamento de 

Línguas da nossa escola. 

O Communicare segue o conceito 

de vários projectos anteriores, 

idênticos na sua génese, que foram 

surgindo na EBS das Flores ao longo 

de alguns anos lectivos e que, por 

diversos motivos, foram esquecidos 

pelo tempo. Também por isso, ao 

reavivarmos esta “tradição” escolar, 

reso lvem os  adoptar  o  nome 

Communicare, prestando homenagem 

ao já extinto “Jornal Communicare”, 

que em tempos circulou pela nossa 

escola. 

O Communicare ambiciona tornar

-se, como se antevê pelo seu nome, 

num veículo de comunicação entre os 

diferentes intervenientes na vida 

escolar. Pretendemos encurtar 

distâncias entre os membros da 

comunidade escolar, projectar 

actividades curriculares e extra-

curriculares, divulgar projectos dos 

diversos departamentos, dos docentes 

e dos discentes. Somos de todos e para 

todos, pelo que sempre haverá espaço 

nestas páginas para os que connosco 

queiram colaborar… 

Po r  f im ,  é  im pre t er í ve l 

apresentar o nosso reconhecimento a 

todos os que colaboraram com o 

Communicare nesta primeira edição, 

tornando possível o “nascimento” 

deste projecto. A todos, o nosso sentido 

obrigado. 
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F oi com alegria que tomei 

conhecimento do renasci-

mento do nosso jornal. A escola é um 

dos pilares da nossa sociedade, aberta 

a todos e o jornal escolar é a melhor via 

para realizar essa abertura. Pelo jornal 

damos a conhecer as nossas activida-

des, abrimos ao mundo o nosso 

dia-a-dia, mostramos os nossos peque-

nos e grandes sucessos e deixamos 

transparecer os nossos momentos me-

nos felizes. O sucesso de um é o suces-

so de toda uma comunidade, 

O jornal escolar é o rosto da escola, que hoje, na era digital, ultrapassa as fron-

teiras da nossa pequena comunidade. Todos em conjunto, alunos, professores, pais, 

encarregados de educação e pessoal não docente têm no jornal um veículo de divul-

gação das iniciativas da comunidade educativa para a consecução das metas a que 

nos propusemos no Plano Educativo de Escola. 

 Aqui deixo, publicamente, o meu agradecimento à equipa organizadora e desejo um 

óptimo trabalho, disponibilizando desde o primeiro minuto todo o meu empenho e 

colaboração em mais esta actividade da nossa escola.  

A Presidente  do CE da EBS das Flores 

Rosa Maciel 

Cartão “SIGE” na nossa escola 

N a nossa escola, tem 

vindo a ser gradu-

almente implementado o 

novo sistema electrónico 

denominado “SIGE” - Siste-

ma Integrado de Gestão 

Escolar. Todos os docentes e 

alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e 

Secundário, possuem o car-

tão que os identifica peran-

te a comunidade escolar, 

regulando a entrada e saída 

da escola  dos alunos, per-

mitindo efectuar qualquer 

tipo de pagamento nos ser-

viços da escola, nomeada-

mente no serviço de bar, 

refeitório e papelaria, entre 

outros. 

Desta forma, erradicam

-se todas as transacções em 

numerário, medida que 

contribui para a significati-

va melhoria das condições 

de higiene verificadas na 

escola, indo, assim, ao en-

contro dos princípios orien-

tadores da gestão da nossa 

escola, conforme previsto 

no Regulamento Interno da 

mesma. 

No dia 8 de Fevereiro, 

este sistema inovador na 

nossa escola, entrou em 

pleno funcionamento. 

 

Para os mais distraídos, 

poderão efectuar o carrega-

mento do respectivo cartão 

na Papelaria da Escola. 
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O  Lajedo é uma freguesia aço-

riana do concelho de Lajes 

das Flores, com 89 habitantes 2009. 

Situa-se na extremidade sudoeste da 

ilha das Flores, a cerca de 9 km da 

sede do concelho e a 22 km de Santa 

Cruz das Flores, o outro concelho da 

ilha. 

A freguesia do Laje-

do é constituída pe-

los lugares de Cam-

panário e Costa. A 

freguesia é atraves-

sada pelas ribeiras 

do Campanário e da 

Lapa. 

Freguesia — Lajedo. 

Concelho — Lajes das Flores. 

População — 89 habitantes(2009) 

Gentílico — Lajedense. 

Área — 6,73km . 

Orago — N.ª Senhora dos Milagres 

Conhecendo a nossa ilha 

A paróquia católica corresponden-

te à freguesia tem como orago Nossa 

Senhora dos Milagres, um culto que 

data pelo menos dos princípios do sé-

culo XVIII. 

Composta pelos lugares do Campa-

nário e da Costa, a freguesia do Laje-

do ocupa um extenso vale aberto so-

bre o mar, com solos férteis embora 

pedregosos. São frequentes os aflora-

mentos rochosos, muitos deles for-

mando grandes estruturas colunares 

de rijo basalto. 

A economia do Lajedo tem por ba-

se a pecuária e a agricultura, com o 

cultivo de milho, batata e produtos 

hortícolas, mas num regime de subsis-

tência. O fabrico artesanal de mantei-

ga, sector em que a freguesia foi pio-

neira no tempo dos sindicatos agríco-

las florentinos, então exportada em 

latas seladas, teve em tempos grande 

peso na economia local. 

O Poceirão da Água Quente, com 

fumarolas, no lugar de Costa é uma 

das duas nascentes de água quente 

existentes na ilha. 

A Rocha dos Bordões, é um monu-

mento geológico de singular beleza 

hoje classificada como Património da 

Humanidade pela UNESCO. 

Em frente ao litoral da freguesia exis-

tem dois ilhéus; o maior dos quais é 

denominado ilhéu Cartário. 

A paróquia do Lajedo foi criada, 

por alvará régio de D. João VI de Por-

tugal, datado de 19 de Dezembro de 

1823. 

O actual templo foi iniciado em 

1868, pelo então pároco, padre Fran-

cisco Luís de Freitas Henriques. As 

obras apenas foram concluídas depois 

de 1876. A nova paróquia é delimita-

da pela Ribeira da Lapa, pelo Reben-

tão e pela Rocha Alta 

A electricidade chegou tardiamen-

te à freguesia, pois apenas a 4 de Fe-

vereiro de 1978 foi inaugurada a rede 

eléctrica local. 

 

 

Pesquisa realizada pelo aluno Cé-

sar Gomes – OP1 B  
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A lenda das sete caldeiras 

Era uma vez um rapaz chamado 

João que vivia na Ilha das Flores. 

Um dia, o seu pai mandou-o ir bus-

car duas bilhas de água e ele foi. 

Contudo, deixou cair uma em 

cima de um buraco fundo. Então, o 

buraco cresceu e a água aumentou, 

formando uma lagoa. Repetiu o 

acontecimento, formando assim 

mais três lagoas, entre elas a Lagoa 

Rasa. Ao fim de quatro bilhas, a 

fonte só tinha mais uma bilha de 

água com verdete (Lagoa Seca), ou-

tra de água esbranquiçada (Lagoa 

de Água Branca) e outra de água 

escura por causa de pequenas pedri-

nhas (Lagoa Negra). 

Ao voltar para casa, o João tinha 

entornado a água toda da fonte e 

praticamente de propósito. O seu 

pai zangou-se, mas o filho contou-

lhe o sucedido e mostrou-lhe a sua 

proeza, tendo o pai ficado orgulho-

so pelo acto realizado. 

 

Versão  elaborada por  

Ataíde Santos, 7.º A 

A lenda da Caveira 

 Certo dia, a população de 

uma freguesia da Ilha das Flores en-

controu um náufrago. Os habitantes 

trataram-no muito bem e fizeram tu-

do o que podiam por ele. Passados 

alguns anos, esse náufrago faleceu, e 

a população ficou muito triste e abala-

da com a sua morte.  

 Todavia, esse náufrago não se 

esqueceu da população dessa fregue-

sia e como agradecimento pelo acolhi-

mento e pela alimentação que lhe deu, 

aparecia, às vezes, de noite, em certos 

lugares, em forma de caveira. 

Foi devido a esta história que a 

população deu o nome de Caveira 

àquela freguesia.  

Hoje em dia, a Caveira é um lugar 

normal, mas ainda existe quem acre-

dite nessa lenda! 

Versão  elaborada por  

Jacinta Mendonça, 7.º A 

H avia, em tempos, nas 

Flores, uma família mui-

to rica, dona de muitas terras e que ti-

nha só dois filhos, ambos homens. Estes 

dois irmãos eram muito amigos, viviam 

juntos as alegrias e as dificuldades, o 

que dava muita felicidade ao pai, que ia 

envelhecendo na certeza de que os filhos 

seriam sempre unidos. 

A certa altura o pai, já velho, morreu 

e os irmãos tiveram de fazer as parti-

lhas e dividir a ilha entre si. Havia ter-

renos melhores, mais produtivos, outros 

de pior qualidade e os que ficavam à 

roda do Morro-Alto eram dos melhores 

da ilha, muito alagados e férteis. 

Cada um dos irmãos desejava o me-

lhor para si e nenhum queria abrir mão 

daquelas terras à roda do Morro-Alto. 

Começaram a discutir e a maltratar-se e 

a amizade que sempre os tinha unido 

deu lugar a uma grande raiva e ao dese-

jo de que o outro morresse. 

Um dia, no Inverno, marcaram um 

encontro lá em cima e cada qual ia, sem 

que o outro soubesse, com a intenção de 

matar o irmão. Fizeram a viagem por 

atalhos diferentes e pelo caminho remo-

eram o ódio e engendraram melhor co-

mo se haviam de livrar um do outro. 

Apesar da distância, chegaram de-

pressa ao sítio combinado porque iam 

cegos e decididos pela raiva. Mas, quan-

do chegaram, não podiam acreditar no 

que viam: a caldeira, que era sempre 

seca e com terreno muito fértil, estava 

coberta de água. Não conseguiram atra-

vessá-la para se encontrarem lá no 

meio, como tinham combinado. 

Tudo isto era muito estranho e deu 

que pensar aos dois irmãos, que viram 

naquilo a vontade do pai ou um aviso de 

Deus. 

Arrependeram-se mesmo ali, abraça-

ram-se e contaram um ao outro o plano 

terrível que tinham engendrado. Naque-

le lugar que os tinha separado, fizeram 

as pazes e, em harmonia, sentaram-se e 

dividiram a ilha entre si, ficando cada 

um com muitas terras e boas. 

A partir daí viveram sempre como os 

melhores amigos. Também, desde então 

e até aos nossos dias, a Caldeira Seca 

passou a ficar todos os anos coberta de 

água no Inverno, fazendo lembrar este 

desentendimento entre os dois irmãos.

    

 

Açores Lendas e outras Histórias. 

Recolha e arranjo de textos 

Ângela Furtado Brum 
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A Lenda da Caldeira Seca 
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Olimpíadas Portuguesas da Matemática 

N 
o dia 11 de Novembro de 2009 

disputaram-se as Pré-Olimpíadas 

e a 1.ª eliminatória das Olimpía-

das Portuguesas da Matemática, concurso de 

resolução de problemas matemáticos, organi-

zado pela Sociedade Portuguesa de Matemáti-

ca. 

Nas Pré-olimpíadas, categoria destinada 

aos alunos do 7.º ano de escolaridade, partici-

param catorze alunos. Na Categoria A, que se 

destina aos alunos do 8.º e 9.º ano, tivemos 

vinte e seis participantes e, na Categoria B, 

direccionada para os alunos do ensino secun-

dário, participaram seis alunos. 

No dia 13 de Janeiro de 2010 decorreu a 

2.ª eliminatória desta competição, estando a 

escola representada pelos alunos Mariana 

Reis, do 9.º A, na categoria A, e pelo Flávio 

Freitas, do 11.º B, na categoria B.  

Neste momento aguardam-se os resulta-

dos obtidos por estes alunos, uma vez que as 

provas são corrigidas pela comissão organiza-

dora da Sociedade Portuguesa da Matemáti-

ca, para sabermos se os mesmos irão disputar 

a Final Nacional, a decorrer entre os dias 25 e 

28 de Março do corrente, na Escola EB 2º e 3º 

Ciclos de Santa Clara - Évora. 

 

A comissão organizadora 

 

Nome Turma Classificação 

Bernardo Peixoto 7º A 1º lugar 

Alexandre Sousa 7º A 2º lugar 

Filomeno Bicudo 7º A 3º lugar 

Edgar Nunes 7º B 4º lugar 

José Paulo Sousa 7º A 4º lugar 

Diogo Vasconcelos 7º A 5º lugar 

Resultados 
 

Categoria: Pré-Olimpíadas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Apurados para a 2.ª eliminatória: 

 Categoria A: Mariana Reis, 9.º A 

 Categoria B: Flávio Freitas, 11.º B 
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Exposição da Feira do Minerais 

R 
ealizou-se mais uma vez na 

Escola EBS das Flores a Feira 

dos Minerais organizada pelo 

Departamento de Ciências. 

A actividade foi realizada nos dias 7, 

9, 10 e 11 de Dezembro de 2009. 

Nesta exposição podia-se observar e 

comprar minerais e rochas de varias regi-

ões, anéis, colares, pulseiras, brincos de 

minerais, e muitos outros artigos. 

Esta actividade, foi realizada com 

muito agrado pelas docentes do Departa-

mento de Ciências, e teve uma grande 

adesão por parte de toda a comunidade 

educativa. Com as vendas desta exposi-

ção, o Departamento de Ciências irá rece-

ber um computador portátil oferecido pela 

BIOFOSSIL que foi a empresa patrocina-

dora da Feira do Minerais.  

Departamento de Ciências  



No dia 11 de Dezembro de 2009,  

realizou-se um simulacro de Acidente 

de Viação na Avenida Diogo de Teive 

(em frente à Escola), pelas 15h15m. A 

simulação foi executada pela Associa-

ção dos Bombeiros Voluntários de San-

ta Cruz das Flores, tendo como objecti-

vo a sensibilização e divulgação deste 

tipo de situações. 

As turmas do Ensino Secundário e 

as turmas ou alunos do 3º e 2º ci-

clo  puderam assistir ao simulacro. 

Como voluntários participaram os alu-

nos Aldina Furtado e Leandro Rosa do 

6º ano de Santa Cruz.  

Prof. Ana Gonçalves  

 

ram realizadas na aula de Ciências 

da Natureza. O livrinho foi distribuí-

do por toda a comunidade educativa 

que almoçou na cantina nesse dia. 

Prof. Ana Gonçalves  

Para comemorar o Dia Mundial 

da Alimentação os alunos da turma 

do 6º Ano, da escola EB 1,2,3/JI/S Pª 

Maurício de Freitas, no dia 16 de 

Outubro de 2009, foram sensibiliza-

dos para importância de uma ali-

mentação saudável.  

Elaboraram um livrinho sobre 

“Como comer bem” e uma Ementa 

que foi posta em prática na cantina 

da nossa escola, no dia 16 de Outu-

bro (Sexta Feira), Dia Mundial da 

Alimentação. Estas actividades fo-

Simulacro de Acidente de Viação na nossa vila 

Dia Mundial da Alimentação 

sensibilização, que foram expostos 

para toda a comunidade educativa.  

Prof. Ana Gonçalves  

 

Para comemorar o Dia Mundial do  

Não Fumador os alunos da turma do 

6º Ano da escola EB 1,2,3/JI/S Pª 

Maurício de Freitas, no dia 17 de 

Novembro de 2009, foram sensibili-

zados para prevenir comportamentos 

de risco e conhecer os efeitos do taba-

co. Através da projecção de um filme 

os alunos puderam identificar os vá-

rios malefícios do tabaco. Depois rea-

lizaram em grupo vários cartazes de 

Dia Mundial do Não fumador 
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“Se crescer é viver,  

fumar é morrer.” 
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O Cantar dos Reis 

A  turma  B do Programa Oportunidade reali-

zou uma actividade em articulação com 

várias áreas curriculares, bem como com outras 

turmas. Estes alunos  foram “Cantar os Reis”  pela 

comunidade  envolvente à escola. Tendo também 

passado pelo Lar de Idosos da Santa Casa da Mise-

ricórdia, onde deixaram sorrisos e alegria aos uten-

tes desta instituição. Pudemos verificar a satisfa-

ção dos  mesmos, durante o lanche que proporcio-

naram às crianças. 

Communicare 



Desfile do Dia das Amigas e Amigos  
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Ao centro: 1.º Lugar 

À esquerda: 2.º Lugar  

À direita:  3.º Lugar 

O s alunos das turmas OPORTUNIDADE e UNECA realiza-

ram gravatas e chapéus com matérias reciclados com a aju-

da dos pais e professores. Convocaram um júri para eleger os traba-

lhos mais bonitos e posteriormente um lanche convívio. As fotos são 

a prova de como a actividade foi muito bem aceite pelos alunos  e 

demonstra que estes se esforçaram imenso.  Communicare 

Peça de Teatro — “Dona Terra e seus Tremores” 

N o meio de um universo infi-

nito, sem notícias, até ao 

momento, de vida extra-terrena, o nos-

so planeta apresenta-se como um oásis 

galáctico, rodeado de estrelas distan-

tes e planetas desabitados. 

Apesar de tudo, a Terra é um planeta 

orgulhoso, que não se deixa dominar, 

mostrando-nos de quando em vez que 

a força da natureza é muito superior à 

tecnologia avançada que hoje possuí-

mos. 

Furacões violentos, tempestades de-

vastadoras, vulcões explosivos, sismos 

imprevisíveis, eis alguns dos fenóme-

nos naturais que constantemente nos 

desafiam e colocam as nossas vidas 

em risco. 

Como ainda não possuímos conheci-

mentos que nos permitam prever al-

guns desses fenómenos, nomeada-

mente os terramotos, o melhor é pre-

venir e preparar-nos todos para quan-

do as situações ocorrerem. 

A Protecção Civil somos todos nós! 

Com esse lema em mente, escrevi 

esta história, cujo objectivo é comple-

mentar a informação que as nossas 

crianças e jovens recebem na escola e na 

comunidade, de forma a potenciar as res-

postas mais adequadas em caso de catás-

trofe. 

Esta peça teatral teve a inestimável colabo-

ração dos alunos da escola, sob a orienta-

ção dos docentes do Departamento de Edu-

cação Artística e Tecnológica, que realiza-

ram um trabalho notável no que concerne 

aos cenários e adereços que, pela sua qua-

lidade, valorizaram de forma clara o de-

sempenho dos actores. O ambiente criado, 

cheio de cor, luz e máquinas saídas da fic-

ção científica, proporcionaram a todos 

quantos assistiram à “Dona Terra e Seus 

Tremores”, momentos de prazer e, simul-

taneamente, de aprendizagem. 

 

Prof. Fernando Oliveira 
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O Carnaval da EB1,2,3/JI/S Padre Maurício de Freitas 

M 
antendo a tradição, os professores e alunos do jardim de infância, ensino pré-escolar, 1.º ciclo e turmas A e 

B do programa Oportunidade 1, contando com a ajuda de pais e encarregados de educação, organizaram o 

sempre popular desfile de Carnaval. Partindo da escola, o desfile correu as principais artérias do centro da 

freguesia, proporcionando momentos de diversão e alegria a todos os participantes, bem como aos espectadores pre-

sentes pelas ruas, tudo isto apesar do vento fresco que se fazia sentir. 

Posteriormente, no ginásio do edifício do primeiro ciclo, houve lugar a um lanche para finalizar em grande o dia.  

Como não poderia deixar de ser, o Communicare registou alguns momentos do desfile e do lanche… 

Communicare 
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gendo assim os vencedores.  

O primeiro lugar foi atribuído ao 

trabalho da aluna do 7.º A, Patrícia 

Pimentel, que elaborou numa cartoli-

na uma bela “Rosa-dos-Ventos”. Em 

segundo lugar ficou o trabalho da 

aluna do 7.º B, Marta Melo, que dese-

nhou um medalhão com a “Rosa-dos-

Ventos”. Em terceiro lugar foi atribu-

ído ao trabalho do aluno do 7.º A, 

Carlos Soares, que construiu em ma-

deira a sua “Rosa-dos-Ventos”. 

Todos os participantes estão de 

parabéns pois, de facto, os trabalhos 

estavam muito bons e indubitavel-

mente originais. 

 

Prof. Filomena Ramos 

Durante a semana de 11 a 15 de 

Janeiro decorreu o concurso de 

“Rosas-dos-Ventos”, iniciativa pro-

movida pelo Grupo de Geografia da 

nossa escola. Estiveram a concurso 

os alunos das turmas A e B do 7º 

ano. 

Os trabalhos foram realizados nos 

mais diversos materiais escolhidos 

pelos alunos, pondo à prova a criati-

vidade e imaginação destes. 

A adesão foi grande, tendo-se con-

tado com a participação de quase 

todos os alunos das turmas a concur-

so. Os trabalhos elaborados foram 

expostos em lugar de destaque no 

edifício da escola. Posteriormente, 

todos os alunos do 3º Ciclo votaram 

no trabalho que gostaram mais, ele-

Concurso de “Rosas-dos-Ventos” 

Em cima: Trabalho vencedor em destaque 

na exposição. 

Nos lados: 2.º e 3.º classificados. 

Em baixo: Vista geral da exposição. 

Exposição de “Esculturas em Sabão!” 

O sabão é um dos materiais mais fáceis de trabalhar. Com este podes criar 

formas tridimensionais, pondo em prática a tua imaginação e criatividade, 

desenvolvendo a tua motricidade fina na obtenção de peças escultóricas 

com uma estética bem apelativa. 

Estes trabalhos foram realizados pelos alunos de Educação Visual 9ºA e 

9ºB, pelo docente: Florimundo Soares, e pelos alunos de Área Vocacional 

OP-III, pelos docentes: Florimundo Soares e Maura Barreto. 

Se quiseres experimentar esculpir esculturas neste material, basta dispo-

res de barras de sabão com várias cores depende do teu gosto, e de um X-

acto. Deves previamente desenhar uma ideia ou um tema e simplificares 

as suas formas. Um conselho ao manuseares utensílios de corte, deves ter 

muito cuidado para não te ferires. 

“Boas esculturas perfumadas”.                            Prof. Florimundo Soares 
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O Nuno escapa à Gripe A 
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É 
 importante usar o tele-

móvel na sala de aula, 

pois actualmente é pre-

ciso encontrar o método adequa-

do para que os jovens estudem. E 

porque não o telemóvel? 

Segundo o Instituto Nacional 

de Estatística, cerca de 85% dos 

jovens em Portugal usam telemó-

vel, então porquê não utilizar o 

telemóvel para a realização de um 

trabalho ou mesmo para redigir o 

que hoje ainda se escreve nos ca-

dernos. O uso de telemóveis nas 

escolas contribuiria, assim, para a 

diminuição do uso de papel, aju-

dando o ambiente. 

Há pouco tempo, na Universi-

dade do Minho, foi realizada uma 

investigação sobre a tecnologia 

móvel e as autoras apresentaram 

um estudo sobre o ensino de Fer-

nando Pessoa mediado por tele-

móveis cujo resultado foi bastante 

positivo. 

Muitas pessoas encaram o te-

lemóvel como método de distrac-

ção e consequentemente descon-

centração na actividade que esta-

va a ser realizada. No entanto, 

esquecem-se que esta geração é a 

Geração de Einstein e, uma das 

suas características, é conseguir 

fazer várias coisas ao mesmo 

tempo, como escrever uma men-

sagem no telemóvel e estudar ou 

falar com vários amigos em dife-

rentes conversas.  

Por outro lado, há várias pes-

soas (entre elas, professores uni-

versitários) que defendem que “as 

práticas digitais são potenciado-

ras de aprendizagem colaborativa 

e criativa”. A aprendizagem cola-

borativa deve ser usada como es-

tratégia de ensino para que o alu-

no se torne mais empenhado e 

participativo de modo que tenha 

um conhecimento mais aprofun-

dado. 

Concluindo, baseio-me em 

Sharples que realizou um estudo 

que mostra a atracção que os jo-

vens têm pelo telemóvel e que 

esta pode ser usada para promo-

ver a motivação pela aprendiza-

gem. Assim, questiono quais as 

razões que levam a educação a 

resistir tanto à mudança. 

 

Emília Isabel Valadão  11ºA Nº6 

 

Referências: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/

handle/1822/9893 

Universidade do Minho – Peddy-paper literário 

mediado por telemóvel 

SHARPLES, M. (2005); Learning as conversa-

tion: transforming education in the mobile age 

Reflectindo: Será importante usar o telemóvel durante as aulas?   
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A 
 docente Sónia Carreiro do Departamento de Educação Física tem vindo a promover torneios de badmington 

para várias faixas etárias, incentivando actividade desportiva, quer de alunos quer de docentes, envolvendo 

assim toda a comunidade escolar. Apresentam-se de seguida, os resultados dos referidos torneios: 

Sub 11—1 

Sub 13—1 

Sub 13—2 

Sub 15—1 

Sub 17—1 
Sub 17—1 

Sub 17—3 

Sub 19—2 

Seniores 

Seniores 

Seniores 

Ao lado: o registo dos bons momentos: 
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Mon emploi du temps idéal com-

mence le lundi. Je me réveille à huit 

heures. Ensuite, je me lave et puis je 

prends mon petit-déjeuner. À neuf 

heures moins le quart, je sors à 

l’école. La pause du déjeuner est à 

douze heures et demie. Je sors de 

l’école à dix-sept heures moins le 

quart. À dix-neuf heures, je prends 

mon dîner et après je fais mes de-

voirs.  

Le mardi, je me réveille à neuf 

heures parce que je n’ai pas d’école le 

matin. Je prends le déjeuner à douze 

heures et l’école commence à une 

heure, l’après-midi. J’ai catéchèse et 

je prends le dîner, je prends mon 

bain et à dix heures je vais au lit. 

Le mercredi, je me réveille à sept 

heures, je prends le petit-déjeuner et 

je vais à l’école parce que les cours 

commencent à sept heures et demie. 

J’ai des cours jusqu’à dix-sept 

heures. Je vais chez moi et j’étudie. 

Le jeudi, je me réveille à huit 

heures et je prends mon petit-

déjeuner et après je vais à l’école. 

J’ai gymnastique et éducation ci-

vique. Je prends mon déjeuner à 

douze heures et demie et après j’ai 

des arts. 

Je sors de l’école à seize heures. 

Je vais chez moi et après je prends 

mon bain et je regarde la télé. 

Le vendredi, je vais à l’école. J’ai 

musique et portugais. Je sors de 

l’école à quatorze heures. Je fais du 

badminton  jusqu’à seize heures.  

Le soir, je prends mon bain et 

après je lis et j’écoute de la musique. 

Le samedi, je dors jusqu’à dix 

heures. Je me lève, je prends mon 

petit-déjeuner et après j’aide ma 

mère. Le soir, j’étudie et parfois je 

vais faire du shopping avec ma mère 

personnes le visite chaque année. 

Les visiteurs peuvent faire l’ascen-

sion de la Tour 

E i f fe l  par  l es 

escaliers ou par 

des ascenseurs. 

Le  pro jet 

d’une tour de 300 

mètres 

d’hauteur est né 

à l’occasion de la 

préparation de 

l’Exposition Universelle de 1889, qui 

devait célébrer le centenaire de la 

Révolution Française (1789). 

Le gouvernement français a lancé 

un grand concours dans le journal 

officiel, gagné par Gustave Eiffel qui 

a été choisi parmi 107 projets. 

Cette tour devait, une fois l'expo-

sition terminée, être démontée. Mais 

voilà, ce petit bijou d'architecture est 

L a Tour Eiffel est une tour de 

fer puddlé construite par 

Gustave Eiffel et ses collaborateurs 

au 19e siècle pour l 'exposition 

Universelle  de Paris de 1889.  

Elle se situe 

à l’extrémi-

té du parc 

du Champ-

de-Mars, en 

bordure de 

la Seine, à 

P a r i s . 

C ’ e s t  u n 

monument 

p a r i s i e n 

e m b l é m a -

t i q u e  q u i 

est devenu le symbole de la France et 

reconnaissable dans le monde entier. 

C’est aussi le monument payant le 

plus visité au monde; des millions de 

encore aujourd'hui parmi nous. La 

Tour Eiffel mesure aujourd’hui 324 

mètres, soit environ la même hau-

teur que 81 étages, et pèse 10.100 

tonnes. Elle possède l’antenne de 

télévision à son sommet. 

Elle est restée le monument le 

plus élevé du monde pendant plus de 

quarante ans jusqu’à la construction 

en 1930 du Chrysler Building, à New 

York City. 

La Tour Eiffel est inscrite aux 

monuments historiques depuis le 24 

juin 1964 et est inscrite au patri-

moine mondial de l’UNESCO depuis 

1991, en compagnie d’autres monu-

ments parisiens, depuis le 24 juin 

1964 et est inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO depuis monu-

ments parisiens. 

Cátia Silva—9.º A 

   

 Mon emploi du temps idéal 

La Tour Eiffel 
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Citation 

Il faut choisir, dans la vie, entre 

gagner de l'argent et le dépenser; 

on n'a pas le temps de faire les 

deux. 

Edouard Bourdet 



Il s’appelle Javier Pedro Saviola et 

il a 28 ans. 

Il est footballeur. 

 Il est né à Buenos Aires, mais il 

habite à Lis-

bonne parce qu’ 

il joue chez 

Sport Lisboa 

Benfica. 

 Il porte un tee-

shirt rouge, un 

short blanc, des 

c h a u s s e t t e s 

rouges et des 

tennis chaus-

sures de foot. 

 Il a un style sportif. 

 J’aime ce style parce que j’adore le 

sport. 

 

Pedro Saviola 

La Mode et Le Style 
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Dan Brown 

Il s’appelle Valentino Rossi. 

Il a trente et un ans.  

Il est né le 16 février à Urbino, en 

Italie. 

Il est un pilote de moto GP italien. 

Il a déjà été 

neuf fois cham-

pion du monde 

en Grand Prix 

Moto. 

Il porte une 

paire de jeans, 

une chemise 

blanche, une 

veste noire et 

des tennis.  

Je n’aime pas son style, parce qu’il 

est très classique et j’aime plus le 

style des skateurs. 
 Nuno Costa — 8.º B 

Elle s´appelle Beyoncé Giselle 

Knowles-Carter. 

Elle est née le 4 septembre 1981 à 

Houston, (Texas) aux États-Unis. 

Elle a 29 ans. 

Elle est une chan-

teuse de pop et de 

soul américaine. 

Elle est aussi ac-

trice et mannequin. 

Elle aime le style 

chic. 

Sur la photo, elle 

porte une robe 

bleue et noire, un 

sac à main beige et 

des chaussures à 

talons hauts dorées. Elle porte aus-

si un collier. Elle aime porter des 

vêtements toujours à la mode et des 

accessoires différents. 

Micaela Bicudo — 8.º C 

Beyoncé 

Agradecimento ao Conselho 

Executivo 

Vimos por este meio agradecer 

o  que  têm estado a fazer! 

Obrigada por terem ajudado, 

a ter tudo mais organizado! 

 

Já temos onde trabalhar, 

porque a nossa sala 

conseguiram arranjar. 

Fartaram-se de desaparafusar, 

e meteram o quadro a martelar! 

As mesas conseguimos acartar, 

graças à vossa  permissão  para as 

levar 

e de seguida as bancadas retirar. 

 

Realizado por: 

Turma OP I A 

Opinião sobre o conto “A ESTRELA” de Vergílio Ferreira  

Na minha opinião, não concordo com o facto de Pedro ter roubado a 

estrela, mas acho que a sua morte não foi a forma correcta de o castigar. 

Penso que o herói podia ter sido castigado de “mil e uma maneira”, 

mas não desta, porque ele acabou por corrigir o seu erro. E, se pensarmos 

bem, o herói era apenas um miúdo que provavelmente não se apercebeu do 

erro que cometeu e nem das consequências que poderia ter. 

Considero que foi uma forma trágica de acabar este conto assim, com 

a morte da personagem principal. Para mim, foi uma grande injustiça da par-

te de quem escreveu o conto mesmo que tivesse o objectivo de ensinar alguma 

coisa. 

 

Maria Serpa, Nº 16 7º A   



Poema 

Eu sou mariola. 

E ando por cá a tocar viola. 

E a pensar com a carola. 

Sou um excelente rapazola. 

Mas não sou lá muito bom na escola. 

Cassiano Garcia — OP1B 

P eople celebrate St. Valentine’s Day on14th Fe-

bruary . On this day, people send cards, pre-

sents and flowers to their boyfriends, girl-

friends, husbands or wives. 

Sometimes people sign their names, because they want 

their names to be a secret. 
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Os trabalhos dos nossos alunos 

St. Valentine’s Day 

My school  

Hello! My name is Catarina Pe-

reira. I’m ten years old and I am in a 

state school. 

Every morning, I go to school by 

car with my mother. From my house 

to school it is five minutes by car. I 

love going to school on Mondays, 

Wednesdays and Fridays, because I 

have my favourite subject, Maths. 

 I never lunch at school, because I 

don’t like the food. In my school 

there is a playground and I love it, 

but I don’t like one thing. the hy-

giene conditions. 

Catarina Pereira, 

6º ano  

English Corner 
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Family Drawings 

1.º Ciclo 

Paris, 9-02-2010 

Dear Beatriz Castro 

Paris is great, but the weather is 

very cold. 

I’m having a nice time and the city 

is beautiful. 

Today, my parents and I are going to 

Euro Disney Park. 

 Disney is very beautiful and it has a 

lot of people. It’s a nice place. 

The city has many monuments, but 

my favourite is the Eiffel Tower. 

We are walking a lot and I’m taking 

man photos. 

Love, 

Catarina Pereira –6.º ano 

Carina Silveira—2.º A 

Soraia Sousa —2.º B 



St. Valentine’s Day 

 

Crossword — Family relationships  
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O dia de S. Valentim foi 

comemorado na nossa esco-

la, pelos vários professores 

do Departamento de Lín-

guas. 

Foram feitas e distribuí-

das cartas para espalhar o 

“amor” pela nossa escola. Os 

alunos elaboraram também 

cartazes para embelezar os 

painéis da escola. 
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“Valentine's Day comes and goes 

but my love for you 

just grows and grows”  

Roses are red 

Violets are  blue 

Sugar is sweet 

And so are you. 



EBS das Flores 

Rua de Santa Catarina 

Santa Cruz das Flores 

 

ga dos diplomas de mérito aos alunos 

que reuniram as condições previstas 

no Regulamento Interno.  A 
nualmente, a Escola Bási-

ca e Secundária das Flo-

res comemora, no dia 6 de 

Outubro, o “Dia da Escola”., oportu-

nidade única para expor o que de 

melhor se faz ao longo do ano. É 

mais um dia em que a escola se abre 

à comunidade, visando sempre a 

aproximação entre escola e famílias, 

entre departamentos curriculares, 

entre professores e alunos.  

Um dos eventos em destaque nas 

comemorações deste ano foi a entre-

A atribuição destes diplomas pre-

tende “estimular o empenho acadé-

mico, distinguindo os alunos que, no 

domínio da avaliação de conhecimen-

tos e atitudes, revelaram dedicação, 

sentido de responsabilidade e correc-

ção para com os seus professores, 

pares e demais membros da comuni-

dade escolar “ (Regulamento Interno, 

capítulo VII, artigo 113.º). 
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Tel: 292-592-362 

Fax: 292-542-095 

Correio electrónico: 

jornalebsflores@gmail.com 

Comemorações do dia da escola 
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Edição:  

Susana Martins  

Bruno Nunes  

Estamos na Web! 

http://ebsflores.pt.vu 

Mais uma vez, a nossa escola aderiu ao projecto “Escola Electrão”, que visa sensi-

bilizar e envolver toda a comunidade educativa e local, no esforço global da recicla-

gem e valorização dos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), 

tendo recolhido 6.938 kg. de material eléctrico e electrónico.  

Refira-se que no ano lectivo anterior, a nossa escola recebeu o “Prémio Incenti-

vo”, tendo sido a melhor escola da nossa região, e uma das dez melhores a nível 

nacional, após a recolha de 10.091 kg. de material. 
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