
Editorial 
Aproxima-se o final do 

terceiro período e com ele a 

azáfama própria do final do 

ano lectivo: preparam-se as 

avaliações finais, criam-se 

expectativas em relação aos 

exames nacionais, contam- 

-se os dias para o final das 

aulas… Adivinham-se as 

tão desejadas férias, a 

promessa de descanso e 

tempo solarengo.  

Neste contexto publicamos 

mais uma edição do 

C o m m u n i c a r e , 

a p r e s e n t a n d o  à 

comunidade educativa o 

que de melhor se tem feito 

na Escola Básica e 

Secundária das Flores: 

p a l e s t r a s ,  p r o j e c to s 

e laborados ,  ocas iões 

f e s t i v a s ,  t r a b a l h o s 

produzidos pelos nossos 

alunos, entre outros.  

Despedimo-nos assim de 

2009/2010 com a promessa 

de regressar no próximo 

ano. 

 

Communicare 

A equipa «As Mauricinhas», 

alunas da nossa escola, estive-

ram presentes na final do 

concurso «Faz Portugal Me-

lhor», iniciativa organizada 

conjuntamente pelo jornal 

“Ciência Hoje” e pela agência 

nacional de ciência “Ciência 

Viva”. No jornal “Diário dos 

Açores” pode ler-se que «das 

700 equipas participantes 

inicialmente, foi escolhida 

uma por cada região – Norte, 

Centro e Ilhas, e Sul – e por 

grau de ensino, a destacar a 

presença das jovens florenti-

nas constituída pelas alunas 

do 3º ciclo Mariana Reis, Cá-

tia Silva, Bárbara Câmara, 

Vera Rodrigues e Brenda Cor-

reia e que tem como professo-

ra orientadora Maria José 

Gomes. O projecto, que tem 

como tema “recuperação dos 

espaços verdes degradados”, 

considerou aspectos de extre-

ma importância, principal-

mente tendo em conta todos 

os esforços desenvolvidos hoje, 

para tentar apresentar estra-

tégias/soluções de modo a 

preservar o nosso ambiente, 

como referiu a orientadora 

Maria José Gomes. […] O 

projecto das alunas da EBS 

das Flores e dos professores 

envolvidos no mesmo, Flo-

rimundo Soares, Óscar Ferrei-

ra e Isabel Pimenta, além da 

orientadora Maria José Go-

mes, teve por tema o ambien-

te, não só porque havia tur-

mas a desenvolver projectos 

ambientais dentro da escola, o 

que desde logo tornaria viável 

o projecto Faz Portugal Me-

lhor na realidade, visto que 

este se baseou em trabalho 

real desenvolvido por cole-

gas, mas também porque 

dentro em breve a mais gra-

ve crise que a humanidade 

irá enfrentar será a crise da 

água potável. Ora estas dis-

centes entenderam que era 

premente sensibilizar Portu-

gal para este e outros graves 

problemas que a humanidade 

está e continuará a enfrentar 

nos próximos tempos.»   

Na final do concurso, que se 

realizou na Figueira da Foz, a 

equipa das «Mauricinhas» 

obteve o terceiro lugar, tendo 

ganho seis computadores por-

táteis e um livro sobre Ciên-

cias e Geografia. 

Como não podia deixar de ser, 

o Communicare apresenta o 

seu voto de parabéns aos en-

volvidos no projecto. 

Communicare 

Jovem florentino vence «Fotografias com História: 
Biodiversidade Açores» 

O jovem Felix Steiner, 

aluno da EBS das Flores, foi 

o vencedor do primeiro pré-

mio, no escalão etário dos 13 

aos 17 anos, do concurso 

«Fotografias com História: 

Biodiversidade Açores», orga-

nizado pelo Centro Regional 

de Peritos em Desenvolvi-

mento Sustentável nos Aço-

res. A foto vencedora, intitu-

lada “Devastação ambiental” 

apresentava a seguinte des-

crição: “A personagem princi-

pal é uma pedra coberta de 

musgo. A personagem princi-

pal está numa floresta de 

cedro do mato num pasto de 

vacas. A personagem princi-

pal está escondida numa flo-

resta a pensar sobre a des-

truição provocada por vacas. 

A história acontece num dia 

de Primavera. O que origi-

nou esta fotografia foi o dese-

jo de parar a destruição de 

cedro do mato através da 

utilização 

d e s t e s 

t e r r e n o s 

para a 

criação de 

g a d o . 

Esta foto-

grafia faz

-me sentir 

a instabi-

lidade do 

n o s s o 

ecossiste-

ma e as [repercussões das] 

intervenções humanas.”   

Refira-se, ainda, que o 

segundo lugar foi atribuído a 

Paulo Reis, da ilha do Corvo, 

com uma foto intitulada 

“Caldeirão”. 
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Clube FisKiMat 

O Clube FISKIMAT é o clu-

be de Matemática e Ciências 

Físico-Químicas que existe na 

nossa escola. 

Lá podemos desenvolver 

inúmeras actividades tais co-

mo: apoio de Matemática, 

apoio de Ciências Físico-

Químicas, vários jogos diverti-

dos de Matemática e até reali-

zamos uma experiência de Ci-

ências Físico-Químicas por se-

mana. 

A maioria das pessoas não 

gosta de Matemática nem de 

Ciências Físico-Químicas por-

que não percebem, se fossem 

ao nosso clube, talvez 

ficassem a perceber e, 

se calhar, passassem a 

gostar de Matemática e 

de Ciências Físi-

co-Químicas.  

Embora as activida-

des do clube já tenham 

encerrado actualmente, 

contamos com a vossa 

presença no próximo 

ano lectivo. Vem jun-

tar-te a nós!!   

 

Ataíde Santos  Nº4  7ºA 
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Opinião dos alunos sobre o Clu-

be: 

“-É um clube divertido, onde apren-

demos imenso sobre Matemática e 

Físico Química; 

-É muito bom; 

-Na minha opinião, acho o clube mui-

to bom porque o clube tem duas ver-

tentes em que nós podemos escolher 

o vertente de exploração de jogos ou 

experiências e a vertente de apoio (às 

disciplinas de Matemática e de Ciên-

cias Físico Químicas). Também pode-

mos escolher ir para Físico Química 

em que podemos ir fazer exercícios e 

ter apoio ou então podemos fazer ex-

periências. É muito divertido e com-

pensador; 

-É muito fixe, poderia ter mais jogos; 

-É um bocado seca; 

-É uma seca; 

-Podia ser melhor;” 

Actividades de encerramento do Clube FisKiMat 



Actividades de orientação da carreira 
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Entrevistas 

 

Carpinteiro 

 

Como é ser carpinteiro? 

É uma profissão como as outras, só 

que envolve um pouco de habilidade, 

isto é temos de fazer coisas desde o 

básico como janelas, portas. Sim, por-

que isso é mesmo o básico, porque 

para a parte mais difícil vem os mó-

veis, a mesa de cozinha e os corri-

mões de escadas ou de corredores. 

Isto sim é muito difícil, porque para 

fazer um móvel não é só fazer mas 

sim ao gosto das pessoas e isso torna 

mais difícil as coisas. Já os corrimões 

a mesma coisa, também é muito difí-

cil pois temos de tornear e isso leva 

com que todos fiquem iguais. É muito 

complicado mesmo ser carpinteiro, 

não é só tirar um curso que envolva 

isso mas sim ter uma pequena habili-

dade. 

 

Esta profissão tem alguns peri-

gos não tem? 

Sim, tem muitos, é uma das profis-

sões com mais perigos, isto é para 

fazer praticamente tudo na madeira 

temos de utilizar muitas máquinas e 

a utilizar estas máquinas sem cuida-

do é muito provável que fiquemos 

sem dedos, braços e até morrer por 

causa dessas máquinas. Uma pessoa 

que não tenha cuidado não deve per-

correr esta profissão. 

 

Como é carpinteiro ver os seus 

objectos em todo o lado faz com 

que fique feliz?  

Sim, porque repara que não é só ficar 

feliz mas sim emocionado, um exem-

plo, um carpinteiro que passe na rua 

e veja os seus objectos nas casas, nas 

lojas à venda fica mesmo contente 

não por motivos financeiros, mas sim 

sabendo que as pessoas gostam das 

minhas habilidades e querem cada 

vez mais comprar as minhas “artes“. 

Sim porque eu não faço nada em sé-

rie mas tudo diferente e isso tira logo 

vantagem a todas as fábricas, isto 

porque as pessoas preferem coisas 

 

Os alunos do 9º ano de escolaridade realizaram entrevistas a profissionais 

numa das actividades do programa descobrir caminhos – construir o futuro. 

Para preparar a entrevista e, assim, explorar as profissões que escolheram, 

utilizaram o guião da entrevista a um profissional, que se encontra no Guia 

de profissões disponível na página http://anqmundoprofissoes.ml.pt/. 

 

No guião encontraram informações sobre os recursos que poderiam utilizar, 

bem como as formas de tratamento e apresentação da informação. Também 

neste documento tiveram acesso a um procedimento, no qual se sugeriam 

etapas para organizar a actividade, pistas para facilitar a condução da en-

trevista e aspectos importantes a questionar sobre as profissões. 

 

Os alunos Marco Mendonça, Bárbara Avelar, Cátia Silva, Mariana Reis, 

Paulo Silva, Marina Martins, Bebiana Chalabardo e Andreia Nóia além de 

apresentarem as suas entrevistas na aula de Formação Cívica, decidiram 

colaborar no jornal da escola publicando a informação recolhida sobre as se-

guintes profissões: carpinteiro, médica-dentista, engenheiro civil, técnico de 

telecomunicações e professor(a) de educação física. 

 

Carina Azevedo Vasconcelos 

Psicóloga na EBSF 

que não são de série. 

 

A nível financeiro esta profissão é 

boa? 

Sim, em alguns locais, isto é, aqui na 

ilha das Flores é uma profissão que 

dá  mesmo muito dinheiro, derivado a 

não haver  praticamente nenhum car-

pinteiro. Acho que sou eu e mais um 

ou dois e isso leva logo vantagem. 

Aqui na ilha não há pessoas que gos-

tem desta profissão porque não tem 

habilidade e preferem outras profis-

sões. Noutros locais a coisa não é a 

mesma, por exemplo no Continente, 

lá há muitos por isso é que dá menos 

dinheiro. 

Entrevista realizada por: 

Marco Mendonça 

 

Profissão: Médica-Dentista 

Área de Actividade: Ortodontia 

 

Em que consiste este profissão? 

Consiste na correcção dentária por 

meio de aparelhos ortodônticos. 

 

Porque escolheu esta profissão? 

Desde criança, sempre gostei da área 

da saúde. 

 

Que equipamentos e meios utili-

za? 

Alicates, arcos, braquetes, aparelhos 

ortodônticos. 

 

Quais as etapas para a sua quali-

ficação profissional? 

S e i s  anos  na  Uni ve rs i dade 

(Licenciatura); três anos na Universi-

dade (Pós-Graduação, Mestrado em 

Ortodontia) 

 

Quais as vantagens e desvanta-

gens da profissão? 

Vantagens: tratar da saúde e propor-

cionar um sorriso bonito aos doentes. 

Desvantagens: Não há. 

http://anqmundoprofissoes.ml.pt/
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Quais as suas possibilidades para 

progredir na carreira? 

Nunca deixar de se especializar. Ter-

minei o curso de Mestrado e sou aluna 

de um doutoramento na Universidade 

de Barcelona/ES. 

 

Quais as oportunidades de em-

prego que lhe estão disponíveis? 

Em todo o mundo. 

 

Tal como mensalmente vem a esta 

ilha, em que outros pontos da re-

gião e/ou país trabalha também? 

Portugal Continental (Lisboa, Algar-

ve, Fátima); Moçambique e Cabo-

Verde (leccionar curso de especializa-

ção) 

 

Qual a sua reacção perante al-

guém que não cumpriu as ordens 

que prescrevera? 

Explico que só quem perde é a pessoa, 

por não cumprir. 

 

Qual o conselho que daria a al-

guém que estivesse interessado 

em seguir esta profissão? 

Vá em frente! 

 

Entrevista realizada à Dra. Camila 

Moura por: 

Bárbara Avelar, Cátia Silva, Ma-

riana Reis 

 

 

Entrevista ao Engenheiro Nelson 

Furtado 

 

 

Pergunta: Quantos anos de faculda-

de é preciso? 

Ele respondeu que era preciso pelo 

menos 5 anos. 

 

Pergunta: É preciso algum curso 

superior? 

Ele respondeu que era precisa uma 

licenciatura de construção civil e que 

era preciso por menos 3 anos para a 

completar. 

 

Pergunta: Foi o seu sonho deste pe-

queno? 

Ele disse que não, que o seu sonho era 

ser carpinteiro. 

 

Pergunta: Porque não seguiu o seu 

sonho? 

Ele respondeu que nem todos os nos-

sos sonhos são possíveis de se concre-

tizar. 

 

Pergunta: Gosta do que faz? 

Ele respondeu que sim, que a sua pro-

fissão era muito interessante. 

 

Pergunta: O que faz nesta profissão? 

Ele respondeu que fazia-se muitas 

coisas tais como: projectos de obras, 

acompanhamento de obras, e outras 

aplicações. 

 

Pergunta: Como faz os  projectos? 

Ele respondeu que fazia os seus pro-

jectos no computador através de pro-

gramas. 

 

Pergunta: Quais os programas que 

utiliza para fazer os projectos? 

Ele respondeu, que utilizava especial-

mente o programa AutoCad para fa-

zer os seus projectos. 

 

Pergunta: É preciso alguma habili-

dade para trabalhar com este progra-

ma? 

Ele respondeu que não precisava era 

preciso saber alguma matematica por 

exemplo  medidas e saber fazer redu-

ções. 

 

Entrevista realizada por  

Paulo Silva 

 

 

 

Entrevista a um Técnico de Tele-

comunicações 

 

Identificação da profissão e da área 

profissional em que se insere; 

Técnico de Telecomunicações e a área 

profissional das Telecomunicações. 

 

O que faz; 

Instalação e manutenção de telefones, 

internet e televisão. 

 

Como faz; 

Através de formação profissional e 

com equipamentos informáticos e de 

telecomunicações. Equipamentos 

(micro, ponto, multímetro, ecometro, 

PDA…) 

 

Quando e onde faz; 

Durante o horário de trabalho normal 

das 08:30 às 17:30 todos os dias úteis. 

Exerce em toda a Ilha das Flores e 

Corvo. 

 

Para que faz; 

Com objectivo de satisfazer as neces-

sidades de toda a população a nível de 

telecomunicações. 

 

Formação qualificada de acesso a pro-

fissão; 

Através de todos os tipos de formações 

profissionais dadas pela empresa PT 

Comunicações. 

 

Possibilidades de progressão na car-

reira ou de mobilidade profissional; 

Progride na carreira profissional de 2 

em 2 anos. 

 

Vantagens e desvantagens inerentes 

a profissão; 

Vantagens – poder ter um bom conhe-

cimento a nível de telecomunicações e 

não trás desvantagens. 

 

Trabalho com autonomia ou realizado 

em equipa; 

São os dois trabalhos. 

Conselho; 

Saber escolher um percurso formativo 
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que goste para mais tarde não se ar-

repender e para trazer bem-estar e 

satisfação na carreira profissional. 

 

Entrevista realizada por  

Marina Martins 

 

Tema: Desporto 

Entrevista a: pessoa imaginária. 

Objectivos da entrevista: Ficar a 

conhecer melhor esta área de trabalho 

e perceber como funciona. 

 

Qual é a sua profissão? 

Professor(a) de educação física. 

O que faz, dentro da sua especia-

lidade? 

Ensino aos adolescentes os vários 

desportos e faço com que os mesmos 

se interessem com “esta área” em que 

trabalho. 

Quando e onde exerce esta acti-

vidades? 

Na escola, durante o tempo lectivo 

em que a mesma (escola) está aberta. 

Qual é a finalidade do seu traba-

lho? 

Incluir na vida dos adolescentes o 

hábito saudável que é a actividade 

física. 

Quais as vantagens e desvanta-

gens do seu trabalho? 

As vantagens é que podemos intera-

gir com os alunos e ajudá-los, des-

vantagens a única  que encontro 

é o facto de viajar muito, trocando de 

escolas. 

Quais os seus conselhos para 

quem pensa seguir esta área? 

Se é o vosso sonho sigam-no, dêem o 

vosso melhor. 

Trabalha individualmente ou em 

grupo? 

Maioritariamente em grupo, com 

outros professores desta e de outras 

áreas. 

Trabalho realizado por 

Andreia Nóia, Bebiana Chalabardo 

 

 

 

 

 

 

Categoria Escolar - 5º e 6º anos 

 

Categoria Benjamim - 7º e 8º anos 

 

 

Categoria Cadete - 9º ano 

 

Categoria Júnior - 10º e 11º anos 

Resultados do Canguru Matemático 

Nome Ano  Turma Classificação 

Henrique Freitas 5.º Santa Cruz 103,75 pontos  

Nome Ano  Turma Classificação 

Bernardo Martins 8.º A 83,75 pontos  

Nome Ano  Turma Classificação 

Mariana Reis 9.º A 75 pontos  

Nome Ano  Turma Classificação 

Emília Valadão 11.º A 65,25 pontos  



O grupo de teatro “A 

Jangada” apresenta ao 

público  florentino a re-

vista “2010 — Odisseia 

nas Flores”, com encena-

ção de Joaquim Salva-

dor, de 25 a 30 de Junho, 

pelas 21h30, no auditório 

“Os Minhocas”.  

A encenação das sem-

p r e  p o p u l a r e s 

‘ r e v i s t a s ’  p e l a 

“Jangada”, é uma tra-

dição que celebra, es-

te ano, o seu décimo 

aniversário, pelo que 

o evento será indubi-

tavelmente especial. 

Como sempre, a revis-

ta estará recheada de 

rábulas divertidas on-

de imperará a sátira 

social , num espectá-

culo dedicado aos 10 

anos de revista na 

ilha, bem como ao 

centenário da nossa 

república que tam-

bém se comemora no 

ano corrente. No que 

concerne ao quadro 

dramático, será pres-

tada homenagem aos 

diferentes jornais que 

se têm vindo a publi-

car na ilha das Flores 

desde o século XIX, 

tradição de longa data, 

portanto, e que se man-

tém até ao presente com 

a regular publicação de 

“O Monchique” e “As Flo-

res”. 

Adivinha-se um espectá-

culo que promete entre-

ter e divertir com o hu-

mor sagaz do autor Fer-

nando Oliveira, interpre-

tados com excelência pe-

lo grupo de actores que 

compõe “A Jangada”. 

“2010 — Odisseia nas Flores” 
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Pour moi, ma maison parfaite serait une villa, avec un grand jardin plein de fleurs et espace, aurait une 

piscine dans le jardin de l'arriére-corps et un coin pour une petite potager. 

La maison serait toute blanche et avec grandes fenêtres pour avoir beaucoup de lumière et aussi deux 

étages et le grenier. 

Dans le primier étage existerait une grande cuisine, un salon, une salle de bains, une toilette et un bureau. 

Dans le deuxième étage existerait trois chambres: le mien, la chambre des hôtes et autre pour tout ma 

montage de LEGO. Il existerait aussi une salle de bains dnas ma chambre et autre dans la chambre des hôtes. 

La cuisine serait beaucoup grande et avec une évier au milieu et au tour serait le cuisinière, 

le lavabo, la lave-vaisselle, la machine à laver, lave-linge et les armoires pour les couverts, les 

assiettes, les verres. La cuisine est grande parce que j'aime cuisiner. 

Le salon serait beaucoup simple, avec des canapés et sofas blancs et de tissu, adossé au mur il y aurait un 

petite armoire avec une télévision et un lecture du DVD. Par haut est une étagère avec DVD's. 

La salle à manger aurait une grande table rectangulaire en bois, châtaignier clair, à la tour seraient 

chaises avec la même couleur dans la table. 

L a toilette serait pour les visites. 

Le bureau serait de taille moyenne, avec une grande secrétaire où ayant monté mon ordinateur fixe, avec 

aussi beaucoup d'étagères pour mes livres. 

Passant pour le deuxième étage, ma chambre aurait une lit deux places, parce que j'aime dormir avec 

beaucoup d'espace aurait aussi un grand garde-robe, la table de nuit aurait un lamp à pied et un livre. Ma salle 

de bains aurait  une grande baignaire pour pouvoir prendre des bains d'immersion, aurait mes parfums et mês 

produits d'hygiéne, aurait aussi une siége, un lavabo et un bidet, c'est logic. 

La chambre des hôtes et la respective salle de bains seraient très pratique et simple. 

“ Ma chambre de LEGO” serait une partie de la maison sans mobilier ou avec des étagères pour les LEGO. 

Le grenier aurait attirail, souvenirs et vêtements de maison: couvertures, draps, draps de bain, etc. 

Et c'est tout quant à ma parfaite maison. 

 
 

Trabalho realizado por:  

Ataíde Santos   Nº4   7ºA 

 
 

Ma maison idéale est grande, moderne et est située au bord de la mer. 

Dans ma chambre, il y a un plasme, une guitare, une Wii, un ordinateur, une chaîne hi-fi et un lit 

pour ma chatte Patusca. Elle se trouve au premier étage. 

La chambre de ma sœur et de mes parents se trouve à  droite de ma chambre. 

La salle de bains se trouve à gauche de ma chambre. 

Dans mon salon, que se trouve au rez-de-chaussée, il y a un plasme aussi, deux canapés et un fau-

teuil. 

Au jardin, il y a une piscine, un jacuzzi, un  glisse, un trampoline, un château gonflable, une piste 

de mini-karts, une patinoire, des montagnes russes, machines à popcorn et barbe à papa. 

Le week-end mes amis viennent chez moi pour jouer et se baigner dans la piscine, et nous nous 

sommes beaucoup amusés !  

Trabalho realizado por: 

Bernardo Peixoto    N.º5   7.ºA 

Ma maison idéale 
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Freedom… “everyone has the right 

to be free and has also the duty to 

respect other… because we are all 

different but inside we are all the 

same” 

Music… “every culture has its own 

type of music, that will define their 

culture… when we hear a traditional 

music we can tell the country it be-

longs to.” 

Religion… “every culture has its 

beliefs, in one or more gods, for ex-

ample..Buddhism, sacrifices, Chris-

tianism, etc…” 

Dance… “every culture has its own 

rhythm” 

Children… “they are the future… 

they learn what to do to contribute to 

a better world.” 

Skin color… “in our days it still is a 

problem… we know that everyday 

someone is discriminated because of 

the color… the truth is that we are 

all equal inside… no matter what 

the color is.” 

Tradition… “old ways  to express 

their culture and religion.” 

Equality… “treat everybody as the 

same” 

Education… “teaching how to live 

and behave in a society.” 

Art… “symbology of a certain culture 

expressed in paintings, sculptures, 

dance and music.” 

Language… “different ways to com-

municate and expression” 

World… “a group of people that lives 

together with certain rights and du-

ties” 

Fashion… “ways of dressing de-

pending on the culture and country” 

Flag… “symbol of a country” 

Heritage… “traditions and cos-

tumes passed down all over the 

years”   

Trabalho realizado por: 

Alexandre Câmara Nº 1 (11ºA) 

 Beatriz Peixoto Nº 2 (11ºA) 

Christina Botelho Nº 4 (11ºA) 

Emília Freitas Nº 6 (11ºA) 

Gonçalo Martins Nº 8 (11ºA) 

Micael Tavares Nº 9 (11ºA) 

Flávio Freitas Nº 1 (11ºB) 

Catarina Amaral Nº 1 (11ºC) 

César Silva Nº 2 (11ºC) 

Érica Ponte Nº3 (11ºC) 

Heloísa Malaínho Nº 4 (11ºC) 

Jessica Pacheco Nº5 (11ºC) 

Vanessa Caramelo Nº11 (11ºC) 

A Multicultural World is... 
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G 

SOLUTIONS 

A: TIME TO FIX A CHAIR. 

B: TO HIDE IN THE GRASS. 

C: THEY EAT SCHOOLS OF FISH. 

D: THERE IS NO TEA IN THE SEA. 

E: HOPE HE GETS UP 

F: HOPE THEY DON’T SEE YOU. 

G: A WHALE ON SKATES. 

Communicare 



Word Search—Feelings 

Crossword  

2.ª Edição  Página 11 



Pentecostes 

Página 12 Communicare 

 

"e sobre a cabeça deles desceram línguas de fogo" 

 

 

 

E porque não acreditar sem ver? 

http://www.essejota.net/index.php?a=vnrhrlqqvkuivvqluprhrsqhutrhqqqkqruiqjrurkruqhvvrhqqquugrmqvrk


Um gesto basta... 
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"Bom dia Meu Filho, Minha Filha! 

 

Dizer um bom dia bem dito, partilhar um sorriso, oferecer um olhar compreensivo gera comunicação com 

qualquer desconhecido. Uma palavra basta. Um gesto basta para mudar o dia de alguém. 

 

No fundo, no fundo, o que todas as pessoas estão à espera é de serem reconhecidas: das mais antipáticas às 

mais tímidas, o que desejam profundamente é que alguém reconheça o seu valor, a sua identidade própria.  

 

Por isso, se souberes o nome de alguém, di-lo quantas vezes for preciso. É a saudação mais doce que a pes-
soa pode ouvir. Lembra-te, nesta Páscoa: uma palavra basta; um gesto basta para mudar o dia de uma pes-

soa.  

 

Um abraço deste Pai que te ama" 

“As amizades renovadas exigem mais cuidados do que aquelas que nun-
ca foram interrompidas.” 

 François La Rochefoucauld 

 “A felicidade de um amigo deleita-nos. Enriquece-nos. Não nos tira na-
da. Caso a amizade sofra com isso, é porque não existe.”  

Jean Cocteau 

“A amizade é como o laço e o cabelo, juntam-se e formam um só.” 

André Rodrigues, 4.º ano  SC 

Amizade 

http://www.citador.pt/citacoes.php?cit=1&op=7&author=1&firstrec=0


No dia 15 de Maio, sábado à tarde, 

entre as 13h.30min. e as 17h30min., o 

grupo de professores do 1º Ciclo e Pré-

escolar de Santa Cruz das Flores, orga-

nizou várias actividades: Percurso 

de Interpretação Ambiental: 

Cedros/Alagoa, 

“Birdwatching, Jogos na Na-

tureza, Sensibilização Pri-

meiros Socorros e um Lanche 

convívio, para comemorar o 

Dia da Família e em simultâ-

neo comemorar também o 

Dia da Eco-Escola. 

Com este evento, a organização, pre-

tendeu dar a conhecer aos alunos e 

familiares, uma área protegida que 

ainda conserva alguns habitats natu-

rais e espécies selvagens raras, amea-

çadas ou vulneráveis, tais como: o ce-

dro do mato, a malfurada, a vidália, os 

cubres, o perrexil, o cagajau-comum, o 

garajau-rosado a toutinegra, entre ou-

tras, incentivando, assim, os partici-

pantes pelo gosto do contacto com a 

natureza, praticando hábitos sadios de 

convívio, promovendo uma Educação 

Ambiental a nível local, para que co-

nhecendo a Natureza melhor a saibam 

respeitar. Como também, promover a 

melhoria de outros comportamentos, 

suscitar a cooperação da família/

encarregados de educação na vida da 

escola e promover o trabalho colabora-

tivo entre docentes e não docentes.  

Este evento não teria tido 
sucesso sem a ajuda preci-
osa da: Câmara Municipal de 
Santa Cruz das Flores pelo 
transporte dos participantes da 
escola até aos Cedros e Alagoa; 

à Associação de Jovens das Flo-
res pela ajuda prestada na or-
ganização dos jogos na nature-
za, principalmente à Dra. Cari-
na….; aos Bombeiros Voluntá-
rios pela sensibilização de Pri-
meiros Socorros; à Polícia de 
Segurança Pública pela segu-
rança rodoviária que prestaram 
durante o percurso de autocar-
ro; à Junta de Freguesia dos 
Cedros pela cedência de espaços 
e limpeza dos mesmos; à EBS 
das Flores pela disponibilização 
de papel para fotocopiar os fo-
lhetos fornecidos aos partici-
pantes; e à Dra. Marisa Hipó-
lito – Ecoteca, pela disponibili-
zação de material bibliográfico. 

Itinerário: Cedros-Alagoa 

(3,650Km, pedestre, fácil) 

Partimos da antiga Escola Primá-

ria dos Cedros, rumo a Sta. Cruz, 

na primeira curva à direita, segui-

mos o trilho do lado esquerdo, para 

a Alagoa: Zona de Protecção Espe-

cial das Aves Selvagens. 

O caminho era espaçoso, vimos à 

direita o Pico Franciscão e o topo 

do Pico da Sé. 

A descida foi íngreme, mas agradá-

vel, ouvimos a Ribeira do Cascalho 

ao fundo da encosta do vale. As 

condições do piso, devido a algu-

mas folhas secas e pedras soltas 

proporcionou algumas quedas acro-

báticas por parte de alguns adultos 

e crianças, mas ninguém se ma-

goou. 

Depois de se passarmos por algu-

mas curvas e ladeiras empinadas, 

surgiu do lado esquerdo o miradou-

ro sobre a Baía da Alagoa e seus 

ilhéus, descemos uns degraus em 

pedra, entrámos num túnel de ve-

getação, até novamente encontrar-

mos o vale do seu lado esquerdo. 

Seguimos em frente até avistar os 

primeiros telhados dos palheiros e 

casinhas da Alagoa. Quando o tri-

lho terminou repentinamente nu-

ma terraplanagem, virámos à es-

querda descendo, seguindo algu-

mas curvas deste ramal encontrá-

mos uma estrada asfaltada recen-

temente, depois de uma casa de 

veraneio pequena. 

Virámos à esquerda, continuando a 

descer até terminar a estrada e 

encontrar a ponte sobre a Ribeira 

da Alagoa. Seguimos por este cami-

nho até encontrarmos, à nossa 

frente, os ilhéus da baía e à nossa 

direita, a casa do guarda, converti-

da, mais ou menos há uma década, 

em parque de lazer. 

Chegámos ao ponto do convívio. 

Descansámos e preparámo-nos pa-

ra participar nas diversas activida-

des programadas. 

Os cinco ilhéus que conseguimos 

vislumbrar deste magnífico mira-

douro eram: Ilhéu da Terra, Ilhéu 

Comprido, Ilhéu Soldado, Ilhéu 

Redondo e Ilhéu Furado. 

Para regressar, alguns retomaram 

o caminho inverso até à ponte e 

subiram o caminho de asfalto 

(cerca de 1Km) e avistaram logo a 

Estrada Regional, com a britadeira 

à nossa frente. Outros partiram 

com os seus familiares de automó-

vel e de autocarro. 

Prof. Ana Peixoto 

 

Comemorações do Dia da Família/ Dia da Eco-Escola  
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A nossa ilha acolheu, no 

passado dia 6 de Maio, jovens 

vindos de todas as ilhas do 

arquipélago, à excepção da 

Terceira, que vieram partici-

par no concurso “Quiz Euro-

pa”, que decorreu no Salão do 

Clube Desportivo dos 

“Minhocas”, pelas 21 horas. 

O referido concurso realizou-

se no âmbito das comemora-

ções do Dia da Europa e foi 

organizado pela Secretaria 

Regional da Juventude. A 

escolha do local da realização 

do concurso recaiu sobre a 

Ilha das Flores, pelo facto de 

esta se encontrar no ponto 

mais ocidental da Europa, 

tendo sido descerrada uma 

placa alusiva a este facto, na 

zona balnear da Fajã Gran-

de.  

A equipa vencedora, da 

Ilha do Faial (AMT), foi pre-

miada com uma viagem a 

Bruxelas. A equipa das Flo-

res (Os bordões) obteve um 

honroso segundo lugar, tendo 

o terceiro lugar sido atribuí-

do à equipa de São Miguel 

(As Ultraperiféricas). A equi-

pa das Flores era constituída 

pelos alunos do 12ºA, Dércio 

Ribeiro e do 12ºC, Mónica 

Vasconcelos e Tatiana Rodri-

gues, tendo como docente res-

ponsável a professora Isabel 

Duarte. A equipa florentina 

vem por este meio agradecer 

a todos aqueles que de algu-

ma forma contribuíram para 

a realização deste evento, no-

meadamente aos professores 

Sérgio Ferreira, Fernando 

Oliveira, Paulo Mateus, D. 

Dora Valadão, D. Lesita Pa-

checo, Sr. Ernesto Ponte, Sr. 

José Castro, D. Luísa Gon-

çalves e todos os elementos 

pertencentes à Tuna dos Es-

cuteiros da Ilha das Flores. 

 

 

Professora Isabel Duarte 

Dércio Ribeiro 

Mónica Vasconcelos 

Tatiana Rodrigues 

Flores - Onde a Europa chega mais longe 
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Entrega do 2º Prémio à equipa “Os Bordões” 

Dr. Rodrigo Oliveira e 

a Professora Rosa Ma-

ciel 



No dia 1 de Junho de 2010, as cri-

anças do Pré-Escolar, do 1.º Ciclo  e 

Programas OPORTUNIDADE 1 e 

B da Ilha das Flores e também da  

Ensino Pré-Escolar do Corvo, fo-

ram para o pavilhão Desportivo de 

Santa Cruz das Flores para partici-

par em várias actividades. Os me-

ninos foram a pé para o local às 

13h30m e regressaram às 16h30m 

de autocarro. 

No pavilhão havia fantoches e um 

ventríloquo, pinturas na parede e 

faciais, insufláveis e também um 

grande e delicioso lanche. Havia 

senhores a distribuir balões aos 

meninos e meninas.  

O evento teve a participação dos 

Bombeiros Voluntários, da P.S.P., 

de uma unidade de Saúde Móvel e 

uma ambulância que estavam a 

realizar explicações, de acordo com 

as suas características, nomeada-

mente de Primeiros Socorros, aci-

dentes rodoviários, entre outros. 

No campo de futebol sintético, o 

grupo de escuteiros organizou jogos 

tradicionais, como por exemplo a 

corrida de sacos, andar de “Andas” 

e o jogo da macaca. 

Foram distribuídas T-Shirts e ma-

terial informativo das respectivas 

instituições presentes, a alguns 

participantes. 

O dia foi muito feliz, graças à orga-

nização da Comissão de Protecção 

de Crianças e Jovens em Risco e de 

todos os seus representantes. 

OPORTUNIDADE 1 B 

 

ções na sua data, estando prevista para 

o dia 11 de Junho do corrente ano. 

Para além das actividades mencio-

nadas anteriormente, os alunos irão 

almoçar no restaurante do Balneário 

da Fajã Grande e irão percorrer o itine-

rário pedestre do porto da Fajã Grande 

até à Poça do Bacalhau.  

Pretende-se assim, que os alunos 

conheçam os diferentes aspectos da 

costa florentina; identifiquem as dife-

rentes localidades vistas do mar; obser-

vem o habitat de algumas espécies 

(flora e fauna); relacionem os conheci-

mentos adquiridos com a prática; pro-

movam o respeito pelos seres vivos e o 

meio ambiente; sejam alertados para 

os problemas ambientais e preservação 

de habitats, explorando um conjunto de 

vivências integradas na sua formação, 

No âmbito do projecto Eco-Escola e 

de acordo com as competências exigi-

das para este ano lectivo, nas diversas 

áreas curriculares, os alunos do Pro-

grama Oportunidade I-B têm vindo a 

desenvolver actividades para angaria-

rem fundos para uma visita de barco, à 

volta da ilha das Flores.  

Organizaram um cabaz de Natal 

que permitiu juntar dinheiro, bem co-

mo cantaram os Reis pelas ruas da vila 

de Santa Cruz, acompanhados pelas 

violas dos professores José Eduardo e 

Paulo Sousa, e também com o apoio dos 

alunos do 6º ano e do Programa Opor-

tunidade I – A. Venderam pratos con-

feccionados por eles, nas aulas de Área 

Vocacional, na sala dos professores. 

Devido às condições atmosféricas, 

a actividade tem vindo a sofrer altera-

desenvolvendo o espírito de observação 

crítica e curiosidade científica; sabe-

rem estar e cooperarem em projectos 

comuns; promovam a sociabilidade 

entre professores e alunos. 

Esta visita será alargada também 

a um aluno da EB1,2/JI de Lajes das 

Flores, à sua tutora e a um operador de 

câmara que se disponibilizou para re-

gistar esta actividade e terá como cola-

boradores Carlos Toste, proprietário do 

barco Odisseia, Coordenador de Servi-

ço de Desporto das Flores Marco Melo, 

e os professores: Ana Peixoto, Ana Bet-

tencourt, Mª José Gomes e Isabel Pi-

menta. 

Prof. Ana Peixoto 

Dia da Criança 

Passeio de Interpretação Ambiental – Volta à Ilha das Flores 
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Dos dias 7 a 10 de Junho decorreu na 

nossa escola a “Feira do Livro”, que 

teve uma forte adesão por parte da 

comunidade educativa. As crianças 

demonstraram interesse por adquirir 

livros e visitaram a Feira em mais do 

que uma ocasião. 

A Feira esteve também aberta ao 

público em geral, e durante o feriado 

de 10 de Junho de 2010. A iniciativa 

foi positiva, na medida em que o De-

partamento de Línguas conseguiu a 

intervenção e participação de alguns 

escritores locais nesta actividade, 

nomeadamente PierLuigi Bragaglia 

que promoveu uma palestra sobre a 

criação do livro. 

 

Feira do Livro 

Não tenho sustento  

Nem restos para comer 

Não gosto, mas lamento 

Só me apetece morrer. 

 

Os políticos levantam os impostos 

Só para chatear 

Vejam lá levantaram 1% 

Para nos irritar. 

Adriana Pereira , nº1, 8.º B 

Valéria Freitas, n.º 2, 8.º B 

 

 

Crise 

A crise em geral 

Contribui para que Portugal  

Perca o dinheiro. 

Do mealheiro. 

 

O “Banana” do Presidente 

Chateia toda a gente 

Com impostos elevadíssimos 

Ficamos todos chateadíssimos. 

 

Nada entra 

Tudo sai 

Da caixa registadora 

A culpa é toda da vendedora 

 

Com a indústria parada 

Não ganhamos nada 

E a culpa é da gente 

Mas principalmente do  Presidente. 

 

Aqui na ilha  não há Net decente 

O que chateia toda a gente 

Maldito Presidente 

Que não quer saber da gente. 

 

E toda a gente está lixada 

Pagam impostos para nada. 

Énio Pimentel, 8.º B 

Felix Steiner, 8.º B 

 

Rir, falar, cantar! 

Afinal todos nós sabemos amar. 

Cor, cultura, raça! 

Isso é o que nos dá graça. 

Sem preconceitos,  

Mesmo com os defeitos 

Os homens são o que são 

Não interessa a sua religião 

Amigo é ser amigo 

O que importa está no fundo do coração 

Aida Silva, 8.º B 

 

 

 

Crise 

O país não vai bem 

Está cada vez pior 

O Sócrates não ama ninguém  

As pessoas sofrem de dor. 

 

Dinheiro não há 

Está prestes a acabar 

Irá o IVA fazer-nos chorar. 

 

Poemas 
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Tomaram posse, no passado 

dia nove de Junho, os membros 

do Conselho Executivo da EBS 

das Flores para o triénio 

2010/2013.  

A equipe é constituída pelos 

professores Rosa Maria Belo 

Maciel, João Paulo Pratas Qua-

resma e Maria Assunção Fraga 

da Silva Gomes Vieira, respecti-

vamente presidente e vice-

presidentes, que se apresenta-

ram a votos como lista única, 

tendo obtido noventa e três dos 

cento e dezasseis votos entrados 

nas urnas. 

O Communicare deseja a es-

ta equipe um bom trabalho em 

prol da nossa escola e toda a 

comunidade educativa. 

 

Communicare 

Mais uma vez, os alunos dos 

segundo e terceiro ciclos da nos-

sa escola participaram na fase 

zonal dos Jogos Desportivos Es-

colares. A comitiva florentina 

deslocou-se até à ilha do Faial, 

onde competiram nas diversas 

modalidades que compõem os 

jogos. 

Ao nível do segundo ciclo, a 

representação florentina obteve 

o último lugar na classificação 

geral, no entanto, há que salien-

tar a obtenção do primeiro lugar 

na modalidade de voleibol, bem 

como do segundo lugar na disci-

plina do basquetebol.  
 

Communicare 

Tomada de posse do Conselho Executivo 

Jogos Desportivos Escolares 2009/2010 
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Imagens  
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Comemoração da Pás-

coa pelos alunos e pro-

fessores do ensino pré-

escolar e do primeiro 

ciclo de Santa Cruz.  

Visita dos alunos 

do primeiro ciclo 

ao navio Santori-

ni, no porto das 

Lajes. 

Experiência com um forno solar com a participação dos 

alunos da turma do 4.º ano de Santa Cruz. 



EBS das Flores 

Rua de Santa Catarina 

Santa Cruz das Flores 

 

Vitória sorveu... 

Ficou velhinha e ceguinha 

Méee méee balia a ovelhinha 

Venham, venham ver 

Uma pobre ovelha que já não vê... 

Vou mudar! 

Vou ser a mais verdadeira, 

A menos vistosa 

Já não quero ser vitoriosa! 

Catarina Leirião 

 Hugo Freitas 

 

      S 

 

Sei  que sonhei sobre os subúrbios, com a 

minha sogra a segredar e o meu sogro a 

sonhar silenciosamente. 

 

 

     D 

 

Dário, Dário, deixa o diário! 

 

André Costa 

 

Lipograma: 

 

Com esta técnica escreve-se um texto em 

que foi proibida a utilização de determinada 

Letra imposta: 

Os alunos escrevem um texto em que a mai-

or parte das palavras deverá conter uma 

letra escolhida.  

 

         A 

Camélia, a menina 

Um dia foi para a caminha 

Deitadinha, ficou a sonhar 

Com o luar 

Pois vivia  muito sozinha. 

Mais uma manhã chegou 

E ela acordou 

Foi para a rua 

E numa rapariguinha reparou 

E sua amiguinha quis ser. 

Ela aceitou e tudo se transformou. 

A sua amiguinha ficou 

Juntas ficaram 

E por muitos gelados lutaram. 

 

          V 

A ovelha Vitória 

Era muito vitoriosa 

Mas não era maravilhosa. 

Era bastante malvada! 

Às vezes, 

Com várias ovelhas se juntava 

Vistosas poções inventavam... 

Uma das suas invenções 

letra. Neste caso foi a letra E.  

 

Um dia um rapazinho foi jogar à bola, viu um 

canguru. 

O canguru vinha a saltar, com o filho chama-

do Óscar. 

O Óscar viu a bola, saltou, apanhou-a, fugiu. 

A bola saltava, o canguru saltava, a criança 

corria atrás da sua bola... havia um buraco.... 

o rapaz caiu! 

Caiu ... caiu ... caiu... Bateu no fun-

do!  Brilhava uma luz...  ardia o lu-

me...  ardiam alguns ramos ... alguma coisa 

brilhava!... 

A criança olhava... aproximava-se... aproxi-

mava-se... 

Uma bola dourada, da cor do ouro, brilhava, 

guardada por um canguru dourado, da cor do 

ouro!  O rapazinho tocou na bola, olhou para 

o canguru dourado... Abriu-se uma porta... e 

ficou na rua! 

 

 

Catarina Leirião 

Diogo Vieira 

Hugo Freitas 

 

Trabalhos de escrita lúdica realizados numa 

aula de apoio de Língua Portuguesa.  

Tel: 292-592-362 

Fax: 292-542-095 

Correio electrónico: 

jornalebsflores@gmail.com 

A brincar também se escreve...  
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Comitiva florentina nos Jogos Desportivos Escolares do 3.º Ciclo 


