
Editorial 

De cada vez que tento escrever editorial no 

Word sai-me editorail. Deve ser um sinal 

de que não fui talhada para escrever 

editoriais. Ou então que o interrail que 

nunca cheguei a fazer por falta de tempo/

dinheiro/coragem (riscar o que não 

interessa) me veio finalmente puxar os 

pés. De qualquer das formas, e na 

demanda de me querer cultivar mais um 

pedacinho, pensei: deixa-me cá ir 

perguntar à minha omnipresente amiga 

Internet o que é mesmo e concretamente e 

aprofundadamente um editorial. Diz-me 

ela, através de uma suas páginas, mais 

precisamente a da Wikipédia, que os 

editoriais são textos de um jornal em que o 

conteúdo expressa a opinião da empresa, 

da direção ou da equipe de redação, sem a 

obrigação de ter alguma imparcialidade ou 

objetividade. Ora, uma pessoa fica logo 

mais contente ao ler isto! (Mas só depois de 

se abstrair da faltinha que faz a letra C 

nas palavras direção, redação e 

objetividade. Ah, acordo estupor!) Fiquei 

logo a saber que tinha carta-branca, 

livre-trânsito, que sobre tudo podia 

escrever, que sobre tudo me podia 

debruçar, the sky was the limit! E depois 

caí em mim, fiquei nervosa: é que é 

margem de manobra demais! Com tanto 

facto interessante e digno de comentário 

que acontece no mundo em geral e no 

mundo florentino em particular, como é 

que vou escolher uma ou duas sobre as 

quais derramar alguma luz, tricotar algum 

comentário e espelhar o olhar da direção 

ou da equipe de redação deste jornal? Ora, 

estava diante de uma tarefa hercúlea que 

decidi descaradamente contornar. E este é 

o resultado. Assim se escreveu um 

editorail, perdão, um editorial, falando 

m e s m o  e  c o n c r e t a m e n t e  e 

aprofundadamente sobre nada e coisa 

nenhuma. O próximo terá mais substância. 

Ou nem por isso. Bom, pelo menos um 

mérito terá este editorial: se não sabíamos, 

já sabemos todos o que (não) é um 

editorial. 

 

Comemorou-se, no passado dia quatro de Outubro, o dia da Escola Básica e Secundária das Flores. (pág. 2) 

Voto de Louvor à Professora Maria do Céu Serpa 

No âmbito das comemora-
ções do Dia da Escola, foi atribuí-
do um voto de louvor à docente 
Maria do Céu Serpa, que a seguir 
se transcreve: 

 
EBS das Flores 

Louvor n.º 4/2010 de 29 de Se-
tembro de 2010 

 
«Assinalando o cessar de funções, 
por motivo de aposentação, da 
professora do quadro de nomea-
ção definitiva do grupo de recru-
tamento de Português e Estudos 
Sociais/ História – Código 200 - 
Maria do Céu Pimentel Serpa, os 
Conselhos Executivo e Pedagógi-
co da Escola Básica e Secundária 
das Flores vêm, por este meio, 

apresentar o seu voto de louvor 
a esta docente, pela sua carreira 

ao serviço do ensino em geral, e 
desta escola em particular. 
Pela competência com que exer-
ceu as suas funções, pelo empe-

nho demonstrado na procura da 
excelência, quer dos alunos que 
acompanhou, quer dos colegas 
com quem trabalhou. Pelo res-
peito, pela devoção e pela dedi-
cação à arte de ensinar. Pela 
relevância da sua docência no 
seio da nossa comunidade esco-
lar e em prol deste estabeleci-
mento de ensino, é justo que se 
faça público reconhecimento 
desta docente, e que se conside-
rem os serviços, por si prestados, 
de elevado e indubitável mérito.  
 
1 de Julho de 2010. - O Presiden-
te do Conselho Pedagógico, Pau-
lo Rui Pacheco de Sousa. - A Pre-
sidente do Conselho Executivo, 
Rosa Maria Belo Maciel.» 
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O dia da escola 

O dia três de Outubro assinala 

a data das comemorações do 

dia da Escola Básica e Secun-

dária das Flores. No entanto, e 

porque este ano se tratou de 

um Domingo, as comemora-

ções foram adiadas para se-

gunda-feira, dia quatro do mes-

mo mês. No dia destinado à 

celebração desta efeméride, 

foram organizados uma série 

de eventos que contaram com 

a participação de toda a comu-

nidade escolar. 

Na EBS 1,2,3/JI/S Padre Mau-

rício de Freitas, ao início da 

tarde, professores, familiares e 

alunos do primeiro ciclo do en-

sino básico acorreram ao anfi-

teatro da escola, onde pude-

ram  assistir a alguns momen-

tos musicais, nomeadamente à 

actuação da turma A do sexto 

ano, que interpretou algumas 

canções, e também de alguns 

alunos do oitavo ano que, com 

as suas flautas, apresentaram 

algumas peças. Os grupos de 

alunos foram dirigidos pelo pro-

fessor José Gabriel Eduardo, 

que mais tarde viria a subir ao 

palco com mais três professo-

res da nossa escola, formando 

um quarteto de saxofones que 

abrilhantou ainda mais o even-

to. Esta celebração culminou 

com a entrega dos diplomas de 

mérito aos alunos deste ciclo 

de ensino que se evidenciaram  

no que concerne ao seu de-

sempenho escolar bem como 

às atitudes evidenciadas ao 

longo do ano lectivo transacto.   

As comemorações continua-

ram com os alunos dos restan-

tes níveis de ensino a desloca-

rem-se ao Pavilhão onde, com 

a inestimável apresentação  do 

professor Fernando Oliveira, e 

com a presença de professores 

e familiares dos alunos, se re-

petiram as actuações dos alu-

nos do quinto e oitavo anos, 

tendo os alunos do sexto ano 

de escolaridade, interpretado o 

hino Nacional “A Portuguesa”, 

com a aju-

da de to-

dos os pre-

sentes, co-

mo forma 

de assina-

lar a imple-

mentação 

da Repú-

blica, que 

se come-

moraria no 

dia seguin-

te. Os alunos foram novamente  

dirigidos pelo professor José 

Gabriel Eduardo. De seguida, 

foram entregues aos alunos os 

prémios referentes aos três pri-

meiros classificados das Olim-

píadas da Matemática, do con-

curso Canguru Matemático e 

do concurso “Problema do 

Mês”, tendo-se seguido a en-

trega dos diplomas de mérito 

aos alunos dos segundo e ter-

ceiro ciclos e ensino secundá-

rio, bem como à entrega dos 

certificados dos dois alunos, 

um do ensino secundário, outro 

do terceiro ciclo de escolarida-

de, que passaram a integrar o 

quadro de honra da escola por 

obterem a melhor classificação 

nos seus respectivos níveis de 

ensino. Para terminar, vol-

tou-se a ouvir o quarteto de sa-

xofones, constituído por profes-

sores da escola, e concluiu-se 

a tarde em grande com a actu-

ação do grupo “4U”, constituído 

por alunos da escola.  

Nos núcleos de Lajes e Ponta 

Delgada, a data não foi esque-

cida, tendo-se também proce-

dido à entrega dos diplomas de 

mérito aos alunos que, por mé-

rito próprio, os mereceram. 

Como testemunho, ficam as 

imagens, gentilmente cedidas 

pela professora Luísa Corvelo. 
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As turmas dos programas Oportu-
nidade tipos II e III, estão a desenvol-
ver dois projectos importantes para a 
nossa escola. 

No contexto do projecto de carpin-
taria, iniciado no ano lectivo anterior 
com a turma OPIII, construíram-se 
biombos novos. No presente ano as 
duas turmas, OP II e OPIII estão a 
construir expositores.  

Paralelamente a este projecto as 
turmas estão ainda a reciclar papel, 
criando folhas diversificadas, apostan-
do em texturas e decorações criativas. 
Futuramente, com as várias folhas, os 
alunos irão criar cadernos reciclados e 
personalizados. 

Estes projectos estão a ser desen-
volvidos na aula de Área de Projecto 
Formativo com os professores Flo-
rimundo Soares e Maura Barreto. 

 

Prof. Florimundo Soares 

Prof. Maura Barreto 

Projectos... 

3.ª Edição  Página 7 



 
 

Para comemorar o Dia Mundial da Alimentação, os alunos da turma do OP II, da escola EB 1,2,3/JI/S Pª 
Maurício de Freitas, no dia 14 de Outubro de 2010, foram sensibilizados para a importância de uma ali-
mentação saudável. Construíram uma Roda dos Alimentos através de um puzzle que foi exposto num dos 
locais de estilo da escola, situado junto da cantina.  

Prof. Ana Gonçalves 

Dia Mundial da Alimentação 
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A nossa turma este ano elaborou 
vários PowerPoints, que foram fei-
tos em grupos, para a campanha 
“SOS Cagarro”. Os alunos do 5º ano 
de Santa Cruz e dos 5º e 6º anos das 
Lajes fizeram desenhos para ilustrar 
cartazes e panfletos que foram en-
tregues na palestra dedicada a apre-
sentar esta campanha, que decorreu 
no anfiteatro da Escola Básica 1,2,3/
S/JI Padre Maurício de Freitas. Nós 
apresentámos dois dos quatro Po-
werPoints elaborados, com o objec-
tivo de dar a conhecer os cagarros e 
formas para os salvar, como por 
exemplo utilizar um caixote com 

orifícios, luvas e uma manta para os 
recolher e entregar às autoridades, 
perspectivando a sensibilização da 
população para não os matar.  

As apresentações foram claras e 
objectivas e os melhores cartazes 
foram afixados na E.B.S. das Flores e 
nos estabelecimentos comerciais da 
ilha, tendo como público-alvo a co-
munidade escolar e a comunidade 
em geral. Neste âmbito foi também 
realizada uma exposição de fotogra-
fias na Ecoteca e pretende-se escre-
ver um artigo no jornal “As Flores” 
em Novembro.  

Os principais objectivos desta 
campanha passam por fazer subir as 
taxas de registo de salvamento de 
cagarros e organizar patrulhas de 
salvamento desta ave. 

 
Henrique Freitas, nº12, 6º Ano 

Campanha SOS Cagarro  
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O marido ao despedir-se da esposa: Querida, enquanto estiver de viagem, como queres que te 
mande notícias? Por telefone, telegrama ou fax? De preferência, por transferência bancária. 

 

Um estudo recente mostra que 75% do calor se perde pela cabeça - diz o comediante Jerry Sein-
feld. – Acho que isso significa que podíamos esquiar nus se tivéssemos um bom chapéu. 

 

Eis a nova companhia publicitária do BES: Entre amigas, no BES: Estou grávida! Parabéns! Já falas-
te com o teu marido? Não, falei com o teu.   

 

Explique lá como conseguiu arrombar o cofre – diz o juiz ao réu. – Não vale a pena Sr. Dr. Juiz. O 
senhor nunca seria capaz de fazer o mesmo. 

 

Má Notícia: Um dos políticos apanhou a febre aftosa. Boa Notícia: Vai ser preciso abater toda a 
manada. 

 

Ouvido de passagem: - O meu contabilista vale cada escudo que cobra por causa do tempo que 
me poupa. Este ano, por exemplo, provavelmente poupou-me cinco a dez anos de prisão. 

 

Ouvido de passagem: O Roger é espirituoso, charmoso, bonito, atencioso, inteligente, gentil e 
bem sucedido. Mas tivemos que acabar. Ele é PC e eu sou MAC.  

Por: Menti Rosa (uma rapariga anónima) 

Rir é o melhor remédio... 
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Uma aula diferente... 

Hoje, na aula de Cidadania, a Sra. Ana Silva da APAV de Ponta Delgada, São Miguel, veio à nossa escola para nos explicar 
como lidar com a violência no namoro e também, mais tarde, no casamento. Ela ensinou-nos quem era o agressor e a vítima, e 
também nos ensinou os cinco tipos de violência que existem: 

Violência Sexual, que é quando uma das pessoas do casal quer ter relações sexuais com o seu parceiro, mas este não está 
preparado e é forçado ao relacionamento sexual. 

Violência Psicológica que é quando uma das pessoas do casal chama nomes ou palavrões ao seu companheiro, e ele fica a 
pensar que é mesmo aquilo que o seu companheiro está a chamar. 

Violência Emocional que é quando uma pessoa do casal diz ao seu companheiro(a) que nunca faz nada certo, até ao ponto 
deste acreditar que é verdade. 

O “Stalking” que é quando uma pessoa do casal acaba a relação com o seu companheiro e, como o seu companheiro não 
aceita, começa a persegui-lo e a ameaça-lo. 

Violência Doméstica que é quando o marido bate na sua esposa por gostar de a magoar, ou vice-versa. 

Estes tipos de violência são muito perigosos, pois põem em risco a vida das vítimas e, quem sabe se no futuro não seremos 
nós as vítimas… 

Eu gostei imenso pois, para mim, foi uma lição para estar preparada para o futuro! 

Joana Medeiros, n.º 13, 6.º ano 

Na minha aula de Cidadania, a Sra. Ana Silva veio falar sobre o tema: ‘’ A violência no namoro ‘’. 

Existem quatro tipos de violência: Violência Física, Violência Psicológica, Stalking e Violência Sexual. Nos actos de violência 

há o agressor e a vítima. A maioria das vítimas são as mulheres, mas há casos em que, por vezes, os homens podem ser as víti-

mas. 

A Violência Psicológica existe quando se chamam nomes ou palavrões à vítima. 

A Violência Sexual acontece quando o agressor toca nos órgãos sexuais da vítima sem a sua autorização. 

O Stalking acontece quando uma pessoa já não gosta da outra e acaba o namoro. E o agressor continua a gostar da vítima e 

começa a persegui-la e quando vê que não consegue voltar para a vítima, o agressor começa a ameaçá-la. 

  A Violência Física acontece quando o agressor bate na vítima e esta não se consegue defender e tem medo. 

O Stalking foi o tema mais discutido porque os meus colegas deram muitos exemplos deste tipo de violência. 

Gostei muito da minha aula porque aprendi muitos exemplos de violência, o que me vai ajudar tanto a mim, como aos 

meus colegas no futuro.   

Berto Silva, n.º 5, 6.º ano 

Hoje, na aula de Cidadania, veio uma senhora à nossa escola chamada Ana Silva. Ela veio em nome da APAV (Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima), falar-nos de vários tipos de violência no namoro. 

Ela disse-nos que, entre namorado e namorada, qualquer um pode ser o agressor ou a vítima. 
Depois, ela explicou-nos que podem existir quatro tipos de violência: violência doméstica, violência psicológica, violência 

sexual e stalking.  
Chama-se violência doméstica quando existe, essencialmente, agressão física. 
A violência psicológica consiste na tentativa do agressor convencer a vítima de que tudo o que acontece de negativo é 

culpa dela, ou seja, o agressor tenta baixar a auto-estima da vítima. 
Na violência sexual, a vítima é obrigada a fazer ou a deixar que o agressor faça algo íntimo contra sua vontade (da vítima).  
O stalking consiste na perseguição da vítima e na realização de ameaças por parte do agressor. 
Geralmente, as ameaças são feitas a partir dos pontos fracos da vítima (família, amigos…), conhecidos pelo agressor.  
Ela também nos falou dos perfis da vítima e do agressor. 
De seguida, mostrou-nos exemplos de histórias onde são ilustrados os vários tipos de violência. 
Eu gostei da palestra e acho que pode servir-me para quando tiver namorado, no futuro. 

Teresa Moreiras, Nº:23, 6º-A  



A bondade do João 

Paisagem 
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Era uma vez menino de nome João que tinha nove anos e ia à escola. O seu pai era pescador. 

Um dia o pai do João adoeceu e a mãe ficou muito preocupada, pois já não tinha quem ganhasse o sustento do 

dia-a-dia. O João, ao ver a mãe tão triste, pensou, pensou para poder ajudar os pais e, principalmente, arranjar di-

nheiro para os medicamentos que o pai precisava. 

A solução era comprar balões engraçados e coloridos, para atrair as crianças e vendê-los de maneira a fazer lu-

cro, comprou cada balão por vinte cêntimos e vendeu por cinquenta cêntimos. Conseguiu assim fazer dinheiro pa-

ra ajudar os pais e todos os dias, depois da escola, 

lá estava o João na praça a vender balões. 

Passados dois meses, o pai do João melhorou e 

abraçou muito o seu filho por tão boa acção que 

ele tinha feito. 

Tudo voltou à normalidade e foram muito felizes.       

Turma OPI A 

Autores: Cassiano n.º 4,  

César n.º5   

Luís n.º 11  

Passavam pelo ar aves repentinas, 
O cheiro da terra era fundo e amargo, 
E ao longe as cavalgadas do mar largo 
Sacudiam na areia as suas crinas. 
 
Era o céu azul, o campo verde, a terra 
escura, 
Era a carne das árvores elástica e du-
ra, 
Eram as gotas de sangue da resina 
E as folhas em que a luz se descombi-
na. 
 
Eram os caminhos num ir lento, 
Eram as mãos profundas do vento 
Era o livre e luminoso chamamento 
Da asa dos espaços fugitiva. 
 

Eram os pinheirais onde o céu poisa, 
Era o peso e era a cor de cada coisa, 
A sua quietude, secretamente viva, 
E a sua exalação afirmativa. 
 
Era a verdade e a força do mar largo, 
Cuja voz, quando se quebra, sobe, 
Era o regresso sem fim e a claridade 
Das praias onde a direito o vento cor-
re. 
 
 
 

Sophia de Mello Breyner Andresen 
Obra Poética I 

Caminho  

Recolha e fotografia: 

Christina Botelho  

12.º A 
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By your side forever 

 

Walking around with my friends 

At the end of September 

Then this voice called for me 

Releasing me from everything I flee 

Several hours were enough 

For me to figure out 

That there was something you had  

That turn’s me on 

 

And I needed to know 

 

Hey, girl, do you feel the same for me 

I will always make you pleased 

If you say yes I do 

Hey, girl, you don’t have to cry no more 

‘Cause I will never let you down 

And I’ll be always by your side 

 

Every minute I past with you 

All those times you kissed me too 

All the good moments we had 

Moments we’ll never forget 

But when the days fly away 

It’s time for goodbyes until one day 

And I need something from you 

That lets me know 

 

And I needed to know 

 

Hey, girl, do you feel the same for me 

I will always make you pleased 

If you say yes I do 

Hey, girl, you don’t have to cry no more 

‘Cause I will never let you down 

And I’ll be always by your side 

 

Every single moment 

We past together 

It feels so good knowing 

That destiny is on our side 

Our chemistry rises day after day 

 

Because now I already know 

 

Hey, girl, you feel the same for me 

I will always make you pleased 

‘Cause you said yes I do 

Hey, girl, you don’t have to cry no more 

‘Cause I’ll never let you down (never let 
you down) 

(2x) 

I’m by your side forever 

Until I die, forever… 

Alexandre Câmara 

N.º 1, 12.º A 

En Français... 

 

Comptine 
Drôle d'école 
 
A l'école des oursons, on y danse, on y danse 

A l'école des oursons, on y danse tous en rond 

tous en rond, tous en rond. 

A l'école des papas, on y danse avec les bras. 

A l'école des poupées, on y danse avec les pieds. 

A l'école des marionnettes, on y danse sur la tête. 

A l'école des pantins, on y danse sur les mains. 

A l'école des maîtresses, on y danse sur les fesses. 

A l'école des mamans, on danse avec les enfants. 

 

sur les fesses, avec les mains, sur la tête, 

avec les pieds, avec les bras, tous en rond.  

 

Curiosité: 

 

Chaque région de France donna un nom différent:  

le Père Noël est appelé " Chalande " en Savoie,   

" Père janvier " en Bourgogne et dans le Nivernais,   

" Olentzaro " dans le pays basque ou encore   

" Barbassionné " en Normandie. 



Religião VS. Ciência 
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Olá! Tenho a certeza que tens 

muitas dúvidas sobre como se for-

mou o Universo. Pois bem, para isso 

escrevi este texto. Existem duas 

opções, a A e a B. Já vos vou expli-

car as duas opções meticulosamen-

te. 

A opção A consiste em Deus, na 

Crença, na Religião e na Fé, ou 

DCRF. A opção A é para as pessoas 

que dão completamente o seu cora-

ção a Deus e à Igreja. Uma opção 

mais para padres, freiras, religiosos 

e daqueles que precisam da ajuda 

da Luz do Espírito Santo. A opção A 

sugere que Deus criou a Terra e o 

Universo e que fez com que tudo 

isto acontecesse e com que nós exis-

tíssemos. Também há uma razão 

para as pessoas desconfiarem desta 

opção A. Pergunta: Se Deus criou o 

Universo, quem o criou a ele? Mas 

também há uma vantagem: Se se 

portarem bem e existir mesmo um 

Deus, acabam no paraíso. 

 A opção B, essa, já consiste na 

Ciência, na Teoria Heliocêntrica, já 

não utilizada, e nos Astros. A opção 

B é mais para fanáticos em Ciências 

Naturais e Físico-químicas, para 

ateus e para pessoas que simples-

mente acharam que devia ser as-

sim. A opção B consiste na teoria do 

Big Bang que foi uma grande explo-

são que depois dizem que criou to-

dos os astros. A vantagem é que não 

há aquela dúvida de quem criou 

Deus. Mas a desvantagem é que se 

Deus existe mesmo acabamos no 

Inferno para o resto dos tempos. 

E agora uma reviravolta. A op-

ção C. Esta opção é para pessoas 

que, tal como eu, sabem misturar as 

duas coisas. Esta opção consiste em 

misturar a Ciência com a Religião. 

As pessoas que acreditam nesta op-

ção acreditam que Deus é que fez 

com que acontecesse o Big Bang e 

que os homens das cavernas foram 

guiados pela ajuda de Deus para 

chegarmos até onde estamos hoje. 

Foi Deus que deu a ideia de criar o 

computador onde estou neste mo-

mento. As pessoas como eu ignoram 

a pergunta de quem criou Deus e 

acham que ele se criou a si próprio. 

Simplesmente limitamo-nos a ir à 

Igreja e à catequese. Esperamos 

para ver pelas nossas boas ou más 

acções se vamos para o céu ou para 

o inferno. Deus é que decide para 

onde vamos depois da morte e a Ci-

ência decide como vamos ocupar a o 

tempo durante a nossa vida. Se é a 

viajar, a jogar computador, ler, tra-

balhar, estudar ou ver televisão. 

Como já mencionei eu escolhi a 

opção C, a opção alternativa. E tu? 

Qual a tua opção? A A, a B ou a al-

ternativa C como eu? Não te esque-

ças, tu decides a que tu quiseres. Se 

não te revês em nenhuma das ante-

riores, então inventa a tua própria 

opção. A opção D. 

 

Menti Rosa (uma rapariga anónima) 

LEITURA 

“Creio que nada substitui a leitura de um texto, nada substitui a memória de um texto, nada, nenhum jogo.” 

Autor: Duras, Marguerite 

“Quem não lê, não quer saber; quem não quer saber, quer errar.”  

Autor: Vieira, António 

“Quem lê muito e anda muito, vai longe e sabe muito.”  

Autor: Cervantes, Miguel 

AMIZADE 

“Feliz daquele que encontra um amigo digno desse nome.”  

Autor: Menandro  

“Sem amigos ninguém escolheria viver, mesmo que tivesse todos os outros bens.”  

Fonte: "Ética a Nicómaco" 

Autor: Aristóteles  

“Um amigo é uma pessoa com a qual posso ser sincero. Diante dele posso pensar em voz alta.”  

Fonte: "Ensaios" 

Autor: Emerson , Ralph    

In: http://www.citador.pt 

Citações 



No passado mês de 

Novembro, “nasceu”, na 

nossa escola, o Clube de 

Saúde Integral, o C.S. I. 

Este Clube tem como ob-

jectivo principal ajudar 

os seus associados a 

adoptarem atitudes diá-

rias de prevenção, para 

que possam adquirir e/

ou consolidar hábitos 

saudáveis que prolon-

guem a vida e evitem, 

assim, doenças graves e 

que, infelizmente, segun-

do os dados estatísticos 

da Organização Mundial 

de Saúde têm aumenta-

do a um ritmo vertigino-

so. 

O Clube de Saúde Inte-

gral promoverá sessões 

de rastreios de saúde, jo-

gos que proporcionem a 

aprendizagem de correc-

tos hábitos alimentares e 

outros, palestras, infor-

mações nutricionais e 

inúmeras actividades 

muito importantes e 

apelativas e ao longo de 

todo este ano lectivo. 

O funcionamento do 

C.S.I. decorre à quarta-

feira, das 15h 15m. até 

às 16h 45m., na sala 11, 

onde a equipa que coor-

dena o projecto auxiliará 

e orientará os seus asso-

ciados em tudo que pre-

cisarem: a professora Ru-

bina, a professora Nata-

cha, a professora Zulmira 

e o professor Florimun-

do. 

Comparece e recebe o 

teu cartão de sócio(a)! 

 

Equipa CSI 

C. S. I. 
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Pedro Miguel Carreiro Resendes, 
mais conhecido como Pauleta, 
(Ponta Delgada, 28 de Abril de 1973) 
é um ex-jogador português de fute-
bol, nascido no arquipélago dos 
Açores. Em Agosto de 2010, dois 
anos depois de se retirar oficialmen-
te, Pauleta anunciou que regressaria 
aos relvados em Setembro de 2010 
para representar o Desportivo de S. 
Roque, clube local, onde nasceu, da 
Ilha de São Miguel, Açores. 

Jogou durante vários anos na 
Selecção Portuguesa. 

Pauleta tornou-se no primeiro 
jogador português a representar a 
Selecção Nacional sem nunca ter 
jogado no campeonato português 
(Primeira divisão de Portugal),. Tor-
nou-se o recordista histórico de go-

los pela Selecção, 
ultrapassando a mar-
ca de 41 golos de 
Eusébio, a 12 de Ou-
tubro de 2005 contra 
a Letónia. Represen-
tou as Quinas no UE-
FA Euro 2000, no 
Campeonato do 
Mundo de 2002, no 
UEFA Euro 2004 e no 
Campeonato do 
Mundo de 2006, na 
Alemanha. 

 

Marco Paulo Ser-
pa Mendonça 

N.º 5, 9.º C   

Perfil 
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Sugestão musical 

1. 
TOKIO HOTEL - DARKSIDE OF 
THE SUN 

  2. 
MCFLY FT TAIO CRUZ - SHINE A 
LIGHT 

  3. 
JUSTIN BIEBER - U SMILE 

  4. 
ANA FREE - QUESTIONS IN MY 
MIND 

  5. 
LINKIN PARK - WAITING FOR 
THE END 

  
 

6. 
SELENA GOMEZ - A YEAR 
WITHOUT RAIN 

  7. 
PARAMORE - CAREFUL 

  8. 
EMINEM FT RIHANNA - LOVE 
THE WAY YOU LIE 

  9. 
SHAKIRA FT DIZZEE RASCAL -
 LOCA 

10. 
RIHANNA - ONLY GIRL IN THE 
WORLD 
 

In: http://www.mtv.pt/mtvhitlist/ 
Júlio Lopes, n.º 4, 9.º C 

Nuno Oliveira, n.º 8, 9.º C 



Nos próximos dias 13 e 14 de Dezem-

bro, no auditório da Escola Básica e Se-

cundária das Flores, Padre Maurício de 

Freitas, o Grupo de Teatro A Jangada 

apresentará a sua peça infantil – A Meni-

na Tonta. O grupo espera a nossa colabo-

ração.  

Estarão também no dia 15 de Dezem-

bro no Auditório da Escola Básica 1,2/ JI 

das Lajes.  

A Menina Tonta conta com a partici-

pação de António Lopes, Cristina Ribeiro, 

Elisabete Pires e Lília Silva e com a ence-

nação de Joaquim Salvador. 

O cenário, como sempre, foi feito, na 

sua maioria, pelos alunos da nossa escola 

com a ajuda dos docentes de Educação 

Visual e Tecnológica. Neste ambiente sim-

ples e colorido, as personagens contar-

nos-ão uma história de encantar que cer-

tamente fará as maravilhas dos mais pe-

quenos.  

Agora uma curiosidade! Sabiam que o 

Grupo de Teatro A Jangada comemora 10 

anos de peças infantis? É verdade! Os 

nossos parabéns! 

Assim, já sabem! Não faltem! 

Horizontais: 1 – Desastre. 2 – Areal. 
3- Contracção de preposição com o 
artigo; falda; solitário. 4- Levanta; 
avistar. 5- Perdurável. 6 – Pega; 
troçar. 7 – Compaixão; cruel; inter-
jeição de dor. 8 – Desembarquem. 
9 – Féria. 

Vamos ao teatro... 

Passatempo... 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

Resolve as palavras cruzadas por meio de sinónimos, principalmente  

Verticais: 1 – Saúde. 2- Incrimino. 
3 – Símbolo químico do neptú-
nio; altar; primeiro apelido de 
um poeta do século XVI. 4 – Cóle-
ra. 5 – Conhecimento. 6 – Paren-
te; apelido (inv.). 7 – Batráquio; 
chegar; nota musical. 8 – Sisuda. 
9 – Habitara. 

In COSTA, Jorge e PESTANA, Marina.  

Funcionamento da Língua  

Portuguesa,  

9º ano, 1ª edição, Raiz Editora. 

 

 

Recolha: 

Mariana Ferreira, nº6, 9ºC; 

Micaela Bicudo, nº7, 9ºC 



Realizou-se mais uma vez na EB 1,2,3/

JI/S Pª Maurício de Freitas, a Feira dos Mine-

rais organizada pelo Departamento de Ciên-

cias. 

      A actividade foi realizada, nos dias 29 e 

30 de Novembro, e 2 e 3 de Dezembro de 

2010. 

      Nesta exposição podia-se observar e 

comprar minerais e rochas de várias regiões, 

anéis, colares, pulseiras, relógios, 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 ade-

são por parte de toda a comunidade educa-

tiva.  

Com as vendas desta exposição, o 

Departamento de Ciências irá receber mate-

rial que poderá ser utilizado nas aulas, uma 

oferta da Geotejo que foi a empresa patroci-

nadora da Feira do Minerais.  

Departamento de  Ciências 

Exposição da Feira dos Minerais 2010 

divulgar a cultura científica na área 

da Astronomia, abordar diversos con-

ceitos de uma forma interactiva, cri-

ativa e com uma linguagem acessível 

e explorar o espaço através do uso do 

programa Stellarium que faz uma 

simulação do céu. 

De forma a toda a comunidade 

escolar e local se confrontar com a 

realidade, foram ainda dinamiza-

das sessões de observação nocturna 

do céu com 

recurso a 

dois telescó-

pios.  

Foi notório o 

entusiasmo 

e a envol-

vência de 

todos os alu-

nos, docen-

tes, funcio-

nários bem 

como da 

comunidade 

local.  

 

Departamento de Ciências 

No âmbito das actividades previstas 

no Plano Anual de Actividades o Depar-

tamento de Ciências dinamizou, em 

parceria com o Observatório Astronómi-

co de Santana 

– Centro de 

Ciência da 

Ribeira Gran-

de, a activida-

d e 

―Astronomia 

na Escola‖. 

Esta activida-

de decorreu 

na Escola Bá-

sica e Secun-

dária das Flo-

res, em Santa 

Cruz das Flo-

res e nas La-

jes, entre os dias oito e doze de Novem-

bro. 

Pretendeu-se com esta actividade 

“Astronomia na Escola” 
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Para comemorar o Dia Mundial do  Não 
Fumador (17 de Novembro), os alunos 
da turma do OP II, da escola EB 1,2,3/JI/
S Pª Maurício de Freitas, no dia 18 de 
Novembro de 2010, foram sensibiliza-
dos para prevenir comportamentos de 
risco e conhecer os efeitos do tabaco. 
Através da projecção de um filme os 
alunos puderam reconhecer os vários 
malefícios do tabaco e identificar um 
dos seus principais componentes 
(alcatrão). Depois realizaram em grupo 
um cartaz de sensibilização, que foi ex-
posto para toda a comunidade educati-
va.   

 

As alunas Marilisa Gomes e Nina Silveira da turma A do 
5º Ano da escola EB 1,2,3/JI/S Pª Maurício de Freitas 
também contribuiram com um cartaz para comemorar o 
Dia Mundial do Não Fumador. Este  foi exposto num dos 
locais de estilo da escola, perto da cantina. 

Prof. Ana Gonçalves 

Dia Mundial do Não Fumador 
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Thanksgiving 

No passado dia 25 de Novembro, o Clube 

de Línguas Estrangeiras organizou o almoço de 

Thanksgiving na nossa Escola. Os alunos que 

frequentam o clube pesquisaram sobre a histó-

ria da tradição que é assinalada nomeadamente 

nos Estados Unidos da América e no Canadá, 

bem como sobre a gastronomia típica desta 

data.  

Após as pesquisas elaboradas, entrámos em 

contacto com a Escola Básica e Secundária de 

São Roque do Pico, que forneceu a ementa 

utilizada há alguns anos na cantina da Escola 

para assinalar a data. A partir da pesquisa dos 

alunos e da informação fornecida pela escola 

vizinha, acordámos com a Sra. Conceição Nunes 

(responsável pelo serviço de refeições na Esco-

la) a 

ementa 

mais 

viável 

face aos 

produtos que se encontram no mercado 

local. Os alunos elaboraram cartazes para 

anunciar o evento, bem como panfletos 

informativos com a história desta tradição 

e o menu em Inglês.  

Fomos presenteados com um almoço 

delicioso e muito bem confeccionado, 

composto por sopa de abóbora, frango assado 

com recheio, batata-doce e milho, e ainda maçã 

assada com canela para sobremesa. 

Queremos agradecer a todos os que colabo-

raram connosco nesta iniciativa, bem como a 

todos os que nela participaram. A adesão foi 

grande, tanto por parte dos alunos como dos 

professores. 

O Clube de Línguas Estrangeiras inici-

ou a sua actividade este ano lectivo 

com uma sessão de cinema – “Return 

to Halloweentown” - no dia 9 de No-

vembro, onde foi feita a divulgação 

dos objectivos do clube e actividades 

a realizar. Continuam abertas inscri-

ções para quem quiser trabalhar con-

nosco às Quartas-Feiras, entre as 

15:15 e as 16:45, na Sala 9. 

 Professora Nívia Pires  



Receitas de Natal 
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Bolo de Natal 

Ingredientes: 

200 gr açúcar;  

120 gr manteiga;  

3 ovos;  

1,5 dl leite;  

12 gr (+ ou - 1 colher de sopa) de fermento em pó;  

1 pitada sal;  

320 gr farinha sem fermento;  

1 pitada de canela;  

25 gr amêndoa moída;  

2 maçãs golden (amarelas);  

2 colheres de sopa Brandy ou rum 

Preparação: 

Juntar açúcar, ovos, leite, sal, fermento, canela e brandy ou rum; misturar 
muito bem, juntar a amêndoa moída e uma das maçãs cortada em cubos 
muito pequenos, juntar a farinha e misturar sem bater, adicionar a manteiga 
derretida e incorporar bem. 
Colocar em forma untada, de mais ou menos 18 cm x 6 cm, cortar a outra 
maçã sem descascar em quatro partes, fazer golpes como se fosse cortar para 
a tarte de maçã, mas sem separar e colocar em forma de estrela sobre a mas-
sa. Cozer a 180º (forno médio) cerca de 40 minutos. 

 

Broinhas de Natal 

Ingredientes: 

1/2 kg de puré de batata-doce  

1/2 kg de açúcar + 350 g de açúcar  

raspa de laranja  

100 g de coco ralado  

4 colheres de sopa de pão ralado  

3 ovos  

1 gema  

200 g de farinha de trigo  

200 g de farinha de milho  

100 g de amêndoas moídas  

sal  

Preparação: 

Cozinhe a batata-doce, descasque e faça um puré. Leve ao lume com as 500 g 
de açúcar mexendo sempre para não queimar. Tire do lume e deixe arrefecer. 
Junte o resto dos ingredientes misturando bem. Quando tiver como massa 
molde umas broas, coloque numa forma untada, pincele com a gema de ovo 
batido e leve ao forno até dourar. 

 

In: http://www.receitasemenus.net/content/view/3556/320/ 

Pesquisa: Cátia Silva, Nº1, 9ºC 

NATAL ECOLÓGICO 

Mais um ano, mais uma quadra natalícia… 

Contudo, é cada vez mais importante 
consciencializarmo-nos para a quantidade de 
recursos que gastamos na nossa vida, sem 
deixar de pensar que a natureza sofre com os 
nossos descuidos. 

Deste modo, foi com o recurso a materi-
ais pouco convencionais como garrafas de 
plástico, cápsulas de café, latas de alumínio, 
redes de pesca, entre outros, que o Departa-
mento Curricular de Educação Artística e 
Tecnológica, se propôs a criar decorações de 
natal. Estas foram desenvolvidas nos diferen-
tes ciclos de ensino e pretenderam promover 
a criatividade e despoletar o gosto dos dis-
centes em construir um mundo melhor. 

Este departamento agradece em especial 
a todos aqueles que contribuíram, reciclando, 
para que este natal fosse mais ecológico. 

 

Bom Natal a Todos… e um Bom Ano No-
vo… 

Departamento de Educação Artística e 
Tecnológica 

http://www.receitasemenus.net/content/view/3556/320/


EBS das Flores 

Rua de Santa Catarina 

Santa Cruz das Flores 

 

Decorreu no dia 6 de Dezembro, a selec-
ção dos postais de Natal realizados no âmbi-
to do Concurso “Postal de Natal” organizado 
pelo Departamento de Educação Artística e 
Tecnológica. O concurso destinava-se a alu-
nos dos 2º e 3º ciclos, embora tenham esta-
do também envolvidos alguns alunos do 1º 
ciclo.   

Os alunos empenharam-se bastante, 
utilizando técnicas mistas, desde colagens a 
pinturas. O resultado foi o que os professo-
res esperavam, um sucesso. 

O departamento agradece a todos os 
participantes e irá, no dia 17 de Dezembro, 
dia da Festa de Natal na nossa escola, entre-
gar um certificado aos três primeiros classifi-
cados de cada ciclo, incluindo ainda quatro 
menções honrosas. 

Os postais seleccionados serão digitaliza-
dos e posteriormente serão enviados a vá-
rias entidades para desejar as Boas Festas. 

 

Departamento de Educação Artística e 
Tecnológica 

Tel: 292-592-362 

Fax: 292-542-095 

Correio electrónico: 

jornalebsflores@gmail.com 

“Postal de Natal” 

Communicare 

Edição:  

Bruno Nunes  

Fedra Machado 

Zulmira Rocha 

Estamos na Web! 

http://ebsflores.pt.vu 

Cláudio Melo, n.º 3, 9.º C 

Oseias Sousa, n.º 9, 9.º C 

Sugestão: Jogos 

 1.º Lugar 2.º Lugar 3.º Lugar 

 

 

 

 

2.º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

Nina — 5.º A 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa — 6.º A 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana — 6.º A 

 

 

 

 

3.º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela — 8.º A 

 

 

 

 

 

 

 

Marisa — 9.º B 

 

 

 

 

 

 

 

Filipe — OPIII 


