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1 Palavra 

Editorial 
Este vosso editorial é conhecido 

além-fronteiras (cof, cof...) por 

primar pela abordagem de temas 

inéditos, originais, dificilmente 

já pensados por alguém (cof, cof 

encore une fois). E este não é 

excepção. O tema que hoje aqui 

tratamos,  além da sua 

singularidade e frescor, prende-

se com algo que afecta mais que 

a nossa comunidade educativa, 

mais que a ilha, mais que o 

arquipélago, mais que o país, 

mais que o continente, mais que 

o mundo... Bom, talvez nem 

tanto. Em suma, e indo 

directamente ao busílis da coisa, 

falaremos da crise. Boa, li eu 

estas linhas até aqui para me 

falarem da crise. DA CRISE. 

Matam-me. Calma, leitores, há 

que destrinçar as crises. A crise 

económica fica para os 

economistas. Aqui fala-se da 

crise do intelecto. E antes que 

pensem que vem por aqui abaixo 

um choradinho acerca de como 

estamos mal, de como não lemos, 

de como não nos cultivamos, de 

como não nos informamos, 

STOP, in the name of love... 

Não é que não seja verdade, 

PORQUE É. Mas como isso é 

óbvio e já foi debatido ad 

nauseam , proponho outra 

abordagem. E começo por dizer 

que gostava de ver a Casa dos 

Segredos e que anseio pela 

próxima temporada da coisa. Vá, 

apedrejem-me! Chovam pedras 

cá na moleirinha, que eu 

continuo a dizer que não vejo 

mal nenhum em gostar de me 

rir. Diz quem sabe que rir é 

saudável, que faz bem à pele e 

ao coração e aos tornozelos e... E 

a Cátia mete os Gato Fedorento 

no chinelo. Pronto, falei e disse. 

E gosto de ler livros daqueles 

que não me transformam num 

portentoso colosso de cultura. 

Sim, de vez em quando leio a 

Nora Roberts. E já li Paulo 

Coelho... So what? Gosto 

particularmente quando me 

perguntam o que estou a ler, 

mostro a capa e torcem o nariz... 

Ah, eu não leio desses livros... 

Apetece responder É fina, o/a 

menino/a. Volte lá para o seu 

Maquiavel, que eu vou lendo 

a minha Nora. Não é sempre 

que me apetece ler um livro 

daqueles tão intensos que me 

tiram o sono e me fazem doer 

a cabeça de tanto neles 

matutar, mas se tu só és feliz 

assim... E espremendo isto tudo, 

o que é que se quis transmitir? 

Que não precisamos de ler/ ver/ 

f a z e r  c o i s a s  ú n i c a  e 

sublimemente edificantes nem 

ver a vida como uma feira de 

vaidades. E, para terminar com 

uma última heresia, agora vou 

ver a novela. Um professor de 

uma qualquer literatura, na 

universidade, disse-nos que as 

novelas desempenhavam um 

importante papel social. E quem 

sou eu para discordar?  

Carnaval 2012 — 1.º ciclo de Santa Cruz 
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 No dia 13 de Fevereiro pelas 

15:15h, a turma do 8ºB realizou 

na aula de Cidadania uma visita 

de estudo ao Quartel dos Bom-

beiros de Santa Cruz das Flores 

com os professores Patrícia Cas-

tanheira e Florimundo Soares. 

Esta visita teve como objetivo 

sensibilizar os alunos para a Pro-

teção Civil e conhecer os protago-

nistas e os intervenientes nesta 

área. 

 Primeiramente, fomos levados 

até ao quartel nos veículos de 

transporte dos “soldados da paz”. Come-

çámos por visitar as instalações do rés-do

-chão. Passámos pela sala de jogos; esti-

vemos na receção e na sala de descanso; 

fomos até aos balneários onde está guar-

dado todo o equipamento dos bombeiros, 

incluindo vestes, botas, capacetes e ou-

tros objetos de proteção contra os incên-

dios. Aí, com a ajuda dos voluntários que 

nos acompanhavam, o nosso colega José 

Sousa pôde vestir-se e equipar-se como se 

fosse combater o fogo.  Seguida-

mente, nós subimos até ao primei-

ro andar. Vimos as macas, das 

mais antigas às mais recentes; a 

primeira auto-bomba das Flores; 

algumas fotos, documentos e ou-

tros instrumentos mais antigos. 

Depois fomos ver a Sala de Con-

trolos onde se recebe as chamadas 

de emergência e onde se faz a atu-

alização dos registos das entradas 

e saídas dos veículos.  
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Subimos mais um andar. Vimos as ca-

maratas das mulheres, onde antes resi-

diram algumas pessoas da nossa ilha, 

como, por exemplo, os idosos de há al-

guns anos atrás, devido a uma fuga de 

gás no lar.  

Por fim, regressamos ao primeiro an-

dar, onde pudemos esclarecer algumas 

questões na sala de reuniões. Fomos 

até à garagem, onde pudemos ver as 

ambulâncias, os camiões dos bombei-

ros, as ferramentas que estes conti-

nham e ainda 

assistir a ação 

do alicate 

pneumático.  

Terminada es-

ta maravilhosa 

visita, regres-

sámos à escola 

nos carros dos bombeiros. Ao longo 

desta visita apercebemo-nos do quão 

importante é o serviço destes heróis 

que são os Bombeiros de Santa Cruz 

das Flores. 

Patentes dos solda-

dos da paz 

Trabalho realizado pelos alunos do 

8ºB na disciplina de Cidadania. 

 

Poderás ver esta notícia e outros tra-

balhos que posteriormente serão colocados 

no site www.prociv.azores.gov.pt.  

 Patrícia Castanheira 

http://www.prociv.azores.gov.pt/
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CAMPANHA CONTRA A LEPRA 

No ano letivo de 2011/2012, 

as turmas do 6º ano da Escola 

Básica e Secundária das Flores 

participaram numa campanha 

contra a lepra que tem por 

objetivo ajudar os leprosos em 

todo o mundo, principalmente 

nos países mais pobres, onde a 

cada minuto que passa morrem 

cerca de três seres humanos, 

desde bebés a adultos, devido à 

lepra, segundo estatísticas de 

Organizações Não Governa-

mentais que se encontram nas 

frentes mais necessitadas, es-

quecendo-se da suas próprias 

vidas para salvar os leprosos. 

Para além destas organizações, 

saúdem-se médicos, padres, 

professores e muitas outras 

pessoas que agarram esta difí-

cil missão de combate à lepra, a 

troco de nada. 

Nas áreas de Formação Cívi-

ca e de Educação Moral Religi-

osa e Católica, após se terem 

lecionado os valores morais e 

éticos, foi proposto aos discen-

tes o desenvolvimento de um 

trabalho em conjunto e muito 

nobre, que consistiria em anga-

riar fundos para ajudar os le-

prosos, pois, com apenas 25 eu-

ros, é possível salvar uma vida. 

Os alunos propuseram várias 

atividades e elaboraram vários 

trabalhos de pesquisa para co-

nhecer melhor a realidade dos 

leprosos.  

Todo este projeto, foi orien-

tado pelos docentes Padre Rú-

ben Medeiros e Maria José Go-

mes.  

Concluímos que a primeira 

fase foi um enorme sucesso, 

ressalvando-se a generosidade 

do conselho executivo, da co-

munidade educativa, que por 

várias vezes participou com bo-

los e outros alimentos para 

vendermos, e, principalmente, 

de todos os discentes, auxilia-

res e docentes que contribuí-

ram e colaboraram connosco. 

A verba angariada na pri-

meira fase, até ao dia 15 de de-

zembro. foi de 700,41 euros, 

quantia que foi enviada, pelo 

Padre Rúben Medeiros, para a 

Associação Portuguesa Amigos 

de Raoul Follereau. Raoul Fol-

lereau sempre será considerado 

o “impulsionador” da luta con-

tra a indiferença em relação à 

lepra. Após o seu apelo, celebra

-se agora, em 127 países, o “Dia 

Mundial dos Leprosos” que foi 

instituído pela ONU em 1954 e 

luta-se para acabar com a le-

pra, a fome e a pobreza.  

O valor conseguido pelos 

alunos permitiu salvar vidas e 

comprar medicamentos de pri-

meira necessidade para ajudar 

os doentes com lepra ou hansí-

anase. São muitas as vertentes 

onde se aplicam os fundos an-

gariados: compra de calçado 

para um leproso mutilado – 10 

euros; cura de um leproso na 

fase inicial – 25 euros; trata-

mento de um leproso hospitali-

zado – 50 euros; tratamento 

prolongado de um leproso na 

sua fase mais grave – 250 eu-

ros; alimentação e tratamento 

de cinco leprosos internados/

mês – 500 euros. É de realçar 

que no dia 29 de Janeiro de 

2012 será celebrado o 59º Dia 

Mundial dos Leprosos.  
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Nesta altura estará a decorrer a segunda fase de angariação de fundos deste projeto que 

finalizará com o envio dos fundos angariados à Associação Portuguesa Amigos de Raoul Folle-

reau. Por fim será contabilizado o total angariado no projeto e divulgado à comunidade.                                                                                           

Um bem-haja a todos os que lutam em favor de causas nobres. 

Prof. M. J. Gomes  

                                                                                      Edições APARF 
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Atividades de limpeza do recinto escolar 

As turmas do 2º e 3º ciclos e do Oportunidade II e Oportuni-

dade Profissionalizante, das escolas EB 1,2,3/S/JI Padre 

Maurício de Freitas e da EB 1,2/JI de Lajes das Flores tem 

vindo a desenvolver atividades de limpeza do recinto esco-

lar, de forma a 

sensibilizar os 

alunos para  a 

manutenção 

da limpeza dos 

espaços. 

Desta forma, no dia 30 de janeiro, a turma do 

6ºLajes e sob a orientação das professoras 

Ana Gonçalves e Ariana Quitério que lecio-

nam a área curricular não disciplinar de Ci-

dadania, muniram-se de luvas e sacos plásti-

cos e durante cerca de noventa minutos, tra-

balhando em equipas, recolheram cerca de se-

te sacos completamente cheios de resíduos, que depois foram depositados num contentor 

próximo do recinto escolar. 

 

Prof. Ana Gonçalves 
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En Français... 

Mon emploi du temps idéal 
 

Sallut! Je m’appelle Carolina Soares. Mon emploi du temps idéal est: 

Lundi. À 9 heures, commencent mes cours. Je suis au cours de Mathématiques, mais mon 

emploi du temps idéal commence avec informatique. À 10:30, je suis au cours de danse et après c’est 

la récréation. À midi, je suis au cours de sciences de la vie et de la Terre jusqu’à 12:30. 

Mardi, à neuf heures, je suis au cours de musique. À 10 :45, c’est congé. 

Mercredi, à neuf heures, Je suis au cours d’ éducation physique et sportive (EPS). À dix heures quarante-cinq, au cours de 

natation. À partir de 12 heures, c’ est le déjeuner. 

Jeudi, à neuf heures, je suis au cours d’histoire. À dix heures quarante-cinq, au cours de géographie. À treize heures et demie, 

au cours de CDI, de géographie et d’études Religieux. Après c’est congé. 

Vendredi, à neuf heures, au cours de français. À dix heures et demie, au cours d’anglais. À douze heures et demie je suis com-

me tous les jours aux repas ou déjeuner, excepte Lundi. 

Samedi, je joue des tours avec mes amis. J’étudie beaucoup. 

Dimanche, j’ai congé tout le jour. Je lis des livres et je suis ma cousine et mes cousins. 

  Au revoir! 

    Carolina Soares , 7ºB 

Mon emploi du temps idéal 

Lundi, à neuf heures commencent mes cours, avec 

volley pendant 1 heure. J’ai volley tous les jours, mais le mer-

credi, le jeudi et le vendredi, c’est plus tard, à 11 heures. À dix 

heures, je suis au cours de cartes avec trois amis. L’après-midi, 

j’ai 2 heures d’informatique jusqu’à 3 heures. 

Mardi, à 10 heures je suis au cours de volley. À 2 

heures j’ai dessin et après, à 3 heures, je vais au cours de 

sciences. À 5 heures, je vais à la maison. 

Mercredi, à 10 heures, je vais jouer au football, avant 

le volley. À 3 heures, je suis au cours de natation jusqu’à 5 

heures.  

Jeudi, je fais la grasse matinée. Avant le déjeuner j’ai 

volley. À 1 heure, je joue des jeux vidéo jusqu’à 3 heures et 

après j’ai babyfoot. 

Vendredi, après-midi, je suis au cours de télé et infor-

matique. 

Samedi et dimanche, je passe les jours sur In-

ternet et je regarde la Télé.   

Henrique Freitas, nº8 

7ºB 

Mon emploi du temps idéal est… 

 Mon emploi du temps idéal est commencer la semaine à 

10 heures. 

 Le lundi, à 10 heures, j’ai natation, à midi je vais man-

ger, à 13 heures j’ai poterie, à 14 heures j’ai danse et à 15 heures je 

vais à la maison. Le mardi, à 10 heures, j’ai cuisine, à midi je vais 

manger, à 13 heures j’ai espagnol, à 14 heures j’ai gymnastique, à 

15 heures j’ai bricolage, à 16 heures je vais goûter et à 16 heures et 

demie j’ai mots croisés jusqu’à 17 heures. Le mercredi, à 10 heures, 

j’ai jeux vidéo, à 11 heures j’ai lecture, à 12 heures je vais manger à 

la maison parce que je n’ai plus de cours. Le jeudi, à 10 heures, j’ai 

roller, à 11 heures, j’ai basketball, à 12 heures je vais manger à la 

cantine, à 13 heures j’ai photo, à 14 heures j’ai cinéma, à 15 heures 

j’ai dessin et à 16 heures et demie, je vais à la maison. Le vendredi, 

à 10 heures, j’ai sciences, à 11 heures, j’ai informatique, à 12 

heures je vais manger à la maison, à 13 heures j’ai escalade et à 14 

heures je vais à la maison. 

 Ma semaine est très fatigante. 

Catarina Branco, nº6 

7ºA 
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Mon Emploi du temps ideál 

  

 Lundi, à neuf heures, je voudrais avoir danse. Après, à 

dix heures, je voudrais avoir anglais, à treize heures, je voudrais 

avoir dessin. 

 Mardi, à neuf heures, je voudrais avoir congé. Après à dix 

heures, je voudrais avoir informatique, à treize heures, maths et à 

quatorze heures natation.  

 Mercredi, à neuf heures, je voudrais avoir gymnastique. 

Après, à dix heures, je voudrais avoir géographie, à treize heures, 

je voudrais avoir photo, à quatorze heures, serait congé. 

 Jeudi, à neuf heures, je voudrais avoir espagnol, à dix 

heures, je voudrais avoir bricolage. Après, à quatorze heures, je 

voudrais avoir sciences et à quinze heures, je voudrais avoir cuisi-

ne. 

 Vendredi, à neuf heures, je voudrais avoir escalade, à dix 

heures je voudrais avoir histoire. Après-midi, à quatorze heures, je 

voudrais avoir poterie, à quinze heures lecture. 

 Samedi et Dimanche, à 

neuf heures, je serait à dormir! 

 FIN! 

Joana Medeiros 

7ºB 

Mon emploi du temps idéal est… 

 

  Le lundi, mes cours commencent 

à 9 heures et demie avec  une heure de 

musique. Après, j’ai deux heures de 

théâtre. C’est ma matière préférée. L’après

-midi, j’ai deux heures de maths. Après, j’ai congé et je vais à la 

maison. 

  Le mardi, mes cours commencent à 9 heures et demie 

avec  deux heures de natation. La récréation commence à onze 

heures et demie, et termine à treize heures moins quart avec 

chant. La récréation commence à quinze heures jusqu’à quinze 

heures et quart. Le cours de danse commence à quinze heures et 

quart jusqu’a dix-sept heures. 

  Le mercredi, mes cours commencent à 10 heures avec 

une heure de théâtre. Après, j’ai une heure de piano. L’après-

midi, j’ai une heure d’anglais, et après j’ai congé. 

  Le jeudi, mes cours commencent à 9 heures et demie 

avec deux heures de musique. Après, j’ai congé. 

  Le vendredi, mes cours commencent à 9 heures et demie 

avec deux heures de piano. Après, j’ai deux heures de portugais. 

L’après-midi, j’ai trois heures  de danse, et après j’ai trois heures 

de volley. 

 

T. Raquel M., Nº: 21 

     7º A                            

Mon emploi du temps idéal est... 

     

 Le Lundi, mes cours commencent à 9 heures et demie avec une heure de télé. À dix heures et quart j'ai la récréa-

tion. À dix heures et demie, j'ai deux heures d'informatique. À midi et quart j'ai la récréation parce que c'est l'heure de 

manger. Après manger, J'ai congé et je vais à la maison. 

  Le Mardi, mes cours commencent à 13 heures et quart avec deux heures de babyfoot. À 15 heures, J'ai la récréa-

tion et, à 15 heures et quart, j'ai deux heures de poterie. 

 Le Mercredi, mes cours commencent à 9 heures et demie avec une heure de photo. À dix heures et demie, j'ai 

deux heures de cuisine. À midi, je vais à la maison parce que j'ai congé. 

 Le Jeudi, mes cours commencent à 9 heures avec deux heures de natation. À onze heures et demie, j'ai de la gui-

tare. À midi, je vais à la maison parce que j'ai congé. 

 Le Vendredi, mes ours commencent à 11 heures avec une heure de cuisine. À midi, je vais manger. L'après-midi, 

j'ai deux heures de natation. À 15 heures, j'ai une heure de photo. À 16 heures, je vais à la maison. Mon emploi du temps 

est très amusant! 

  

Ana Sousa, Nº2 7ºA 
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A SAÚDE NA ESCOLA 

E porque o bem-estar dos alunos da EBS das 

Flores é uma prioridade para a nossa Escola e 

para a nossa Unidade de Saúde (e apostamos 

que os teus pais também não ficam muito 

contentes quando estás doente), a Equipa de 

Saúde Escolar (de agora em diante, ESE, para 

um pouco mais de estilo...) realizou, de mãos 

dadas com a Unidade de Saúde, ao longo do 

primeiro e segundo períodos, diversas ativida-

des promotoras da saúde e do con-

forto corporal e mental.  

Uma das tarefas consistiu na realiza-

ção de questionários acerca do em-

powerment das famílias europeias. E 

porque a ESE não quer que te falte 

nada, vamos trocar esta expressão 

por miúdos. Então, é assim: este 

estudo, que é realizado a nível euro-

peu, intenta conhecer os diferentes 

estilos parentais. Uma vez que a 

instituição familiar é assaz influente e 

determinante a nível dos comportamentos dos 

jovens, quer dos correctos, quer dos incorrec-

tos, este estudo pretende aferir os distintos 

géneros parentais, de forma a poder ajudar os 

pais a desenvolver estratégias que os ajudem 

a lidar com os filhos no âmbito dos seus com-

portamentos. De um universo de 121 alunos 

da nossa Escola, apenas 76 colaboraram nos 

questionários. 45 pais recusaram 

colaborar no estudo, o que foi mau, 

porque se tivessem colaborado 

teriam ganho uma viagem à Madei-

ra. Pronto, é mentira, não havia 

viagem nenhuma. E cada um sabe 

de si. Adiante. 

 Ainda no âmbito das mui interes-

santes atividades dinamizadas pela 

Equipa de Saúde Escolar, informa-

mos que houve também lugar para 

sessões de esclarecimento no âmbito da dia-

betes e das infeções sexualmente transmissí-

veis. O primeiro tema foi abordado no dia 14 

de Novembro, precisamente o Dia Mundial da 

Diabetes, esse monstro que não come crianci-

nhas, mas que as impede de comer muita 

coisa gostosa... Esta sessão de esclarecimen-

to contou com 74,4% dos alunos do ensino 

secundário e nela procedeu-se à avaliação do 

risco de os alunos virem a ter diabetes tipo 2. 

As sessões de esclarecimento acerca das 

infeções sexualmente trans-

missíveis tiveram lugar nos 

dias 29 e 30 de Novembro e 

destinaram-se aos alunos do 

ensino secundário.  

A nossa Escola folga em 

poder dizer que já contou 

com a visita de palestrantes 

da Tetrapi, Centro de Ativida-

des Educacionais, Lda. As 

intervenções destas senhoras 

foram subordinadas às temáticas do tabagis-

mo e do alcoolismo. Por possuírem uma abor-

dagem bastante prática e muito interativa, 

estas visitas foram grandemente apreciadas 

pelos alunos (imagem 1). 

E porque o saber não ocupa lugar, foi também 

iniciativa da Equipa de Saúde Escolar a distri-

buição, aos encarregados de educação, 

aquando da entrega das avaliações de final do 

primeiro período, de panfletos subordinados à 

temática da alimentação saudável aos alunos 

do ensino pré-escolar (imagem 2) e à aborda-

gem da temática 

da SIDA com os 

filhos aos discen-

tes dos ensinos 

básico e secundá-

rio (imagem 3). 

Outro projeto foi e 

continua a ser 

dinamizado, o A 

Voz dos Silêncios. 

Modéstia à parte, 

terá sido das me-

lhores invenções depois do ketchup. Não, não 

fomos nós que inventámos a atividade, mas 

fomos nós que a apadrinhámos cá na Escola. 

Este projeto permite que os alunos coloquem 

dúvidas de variada índole, em regime de ano-

nimato, e que obtenham respostas a essas 

mesmas questões (imagem 4). Portanto, não 

te faças rogado, rapaz/ rapariga! A nossa Equi-

pa aguarda avidamen-

te as tuas questões. 

Queremos ver-te total-

mente esclarecido e 

feliz. Aquela dúvida 

que tu tens e que não 

partilhas com nin-

guém porque achas 

que é ridícula ou infe-

liz ou infantil... Pois é, 

apostamos que não é 

só tua e nós temos 

resposta para ela. Portanto, escreve e mete na 

caixinha, ok? 

Foram também realizadas sessões de esclare-

cimento no domínio da saúde sexual. Estas 

sessões tiveram lugar na Unidade de Saúde, 

foram dinamizadas pelas enfermeiras Madale-

na e Marina e os alunos apreciaram grande-

mente a atividade (imagem 5). Na verdade, as 

docentes que os acompanharam ficaram agra-

davelmente surpreendidas pelo comportamen-

to dos discentes, pela grande atenção que 

prestaram, pelo 

silêncio respei-

tador, pelo 

raciocínio lógi-

co que fizeram 

e que se tradu-

ziu nas perti-

nentes ques-

tões colocadas 

às profissionais 

de saúde. As 

professoras regressaram, no 

entanto, à Escola, com um des-

gosto, uma leve mágoa nos seus 

corações, uma pequenita farpa 

no seu íntimo: porque é que eles não são sem-

pre assim??? Porquê??? Será porque os mé-

todos contracetivos lhes falam mais ao cora-

ção que os fenómenos do vulcanismo secun-

dário ou o Simple Past? Não, não deve ser 

isso... 

Foi já iniciado um rastreio de saúde oral (foto 

6), que terá continuação no terceiro período 

lectivo. A enfermeira Madalena e a dentista 

Ana Sofia vieram inspeccionar as bocas dos 

nossos alunos. A sorte que temos... Até a 

dentista vem à Escola! Isto não acontece em 

todo o lado, sabes? Convém relembrar que 

não há como lavar a dentola frequentemente 

para se ter uma boca fresca, para não afugen-

tar os ouvintes e para dar beijinhos bons (mas 

só depois de casar e fora do recinto escolar, 

ok?) Isto é válido para miúdos e graúdos, obvi-

amente! Os hábitos de higiene dentária adqui-

rem-se. Se não os temos desde pequenitos, 

esta é uma altura tão boa como outra qualquer 

para os ganharmos. Escovinha de dentes no 

armário da casa de banho e outra na mochila, 

para depois do almoço poderes escovar as 

tuas pérolas com vontade! 

A Equipa de Saúde Escolar está ao teu dispor 

para novas atividades implementar. Só tens 

que as propor. E rimou! Além de simpáticos, 

também somos poetas. Beijocas! 

A ESE 
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O 7.ºA sai da escola 

A turma A do 7.º ano realizou, ao longo deste 

ano letivo, diversas visitas de estudo. Os 

alunos e as docentes de Cidadania já visita-

ram a lixeira (imagem 1), a farmácia 

(imagem 2), o centro de processamento de 

resíduos e o centro de saúde (imagem 3).  

Outra atividade realizada e que implicou 

saída da sala de aula, mas não da escola – a 

aula decorreu no ginásio, foi a visita de três 

massagistas. Porque o stress não é exclusivo 

dos graúdos, as três senhoras vieram ensinar 

algumas técnicas de relaxamento aos alunos 

e às professoras (imagem 4).  

As docentes comungam da opinião que, se as 

visitas de estudo forem bem delineadas, se 

tiverem objetivos enquadrados com os anos 

de escolaridade dos alunos que as vão reali-

zar e se as regras de conduta forem bem 

estipuladas anteriormente, este tipo de ativi-

dade é bastante salutar. 

Além de os alunos observarem lugares e 

situações que, de outra forma, possivelmente 

não teriam oportunidade de conhecer, as 

visitas implicam uma mudança de cenário 

que, por si só, motiva os alunos e lhes esti-

mula a curiosidade. É uma forma mais lúdi-

ca de adquirir conhecimentos e que permite 

trabalhar o saber-estar. Apesar de se tratar, 

incontornavelmente, de um passeio, os alu-

nos não podem esquecer que estão numa 

aula. Na situação concreta do 7.ºA, quem por 

breves momentos se esqueceu deste pequeno 

pormenor foi inibido de participar na visita 

de estudo seguinte. Nas visitas que se segui-

ram, tudo correu sobre rodas e os alunos 

estiveram no seu melhor. 

As docentes gostam de trabalhar com este 

grupo de alunos e não manifestam qualquer 

apreensão em com eles sair do recinto esco-

lar, uma vez que eles se mostram, de forma 

geral, educados e respeitadores das diretri-

zes fornecidas pelas professoras. Estão pre-

vistas mais visitas de estudo no terceiro perí-

odo. 
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QUE PRENDADOS QUE ELES SÃO! 

Colaborar na limpeza da escola de forma a consciencializar os alunos acerca da importância do asseio do ambiente envol-

vente. Ótima ideia! Contrariamente ao que podia ser expectável, não houve ninguém com medo de meter as mãos na massa 

(ou no lixo!) e partir uma unha. Pelo menos, foi o que se verificou com a turma A do 7.º ano. Abraçaram as atividades de 

limpeza com tamanha vontade que chegavam a disputar as vassouras... Abençoados os pais que têm filhos tão prendados... 

Sim, porque se na escola são tão dedicados à limpeza e ao asseio, em casa também devem ajudar bastante nas lides domés-

ticas. Ou não? 
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FORMAÇÃO DO CONSELHO ECO-ESCOLAS 2011/12 

Na tarde, agitada em aconte-

cimentos sociais, de dezano-
ve de janeiro, também o au-

ditório da EB1,2,3/JI/S—
Padre Maurício de Freitas, 
acolheu membros da comuni-

dade florentina, por volta das 
4.30h., para a primeira reu-

nião do Conselho Eco-
Escolas, do ano letivo 
2011/2012, organizada pelas 

coordenadoras do  Programa 
Eco-Escolas, na ilha das Flo-

res, Ana Peixoto e Victorina 

Silveira. 

Nesta reunião, de amigos em 

defesa do ambiente, formou-
se o Conselho Eco-Escolas, 

sendo este composto por vá-
rios docentes da EBS das Flo-

res do pré escolar ao terceiro 
ciclo, por mais de três cente-
nas de alunos de turmas do 

pré escolar, 1º ciclo, 2º ciclo, 
3º ciclo, Unecas e Oportuni-

dades desde Ponta Delgada, 
passando pelas Lajes e Santa 
Cruz das Flores, pelo pessoal 

auxiliar de ação educativa, 
câmaras municipais, junta de 

freguesia das Lajes e Fazen-
da das Lajes, jornal local “O 
Monchique”,  P.S.P., G.N.R., 

Polícia Marítima, Bombeiros 
Voluntários, deputado do PS, 

Parque Natural das Flores, 
delegação da Sec. Reg. da 
Economia, delegação da Sec. 

Reg. da Ciência Tecnologia e 
Equipamentos, “A jangada”- 

grupo de teatro e o Agrupa-

mento de Escuteiros 691. 

Aprovou-se o Plano de Ação 

para este ano letivo, desta-
cando-se  atividades relacio-

nadas com a água, resíduos, 
energia, agricultura biológica, 
biodiversidade, espaços exte-

riores, transportes e ruído.  

No âmbito deste programa já 

foram promovidas campa-
nhas de sensibilização em 
conjunto com o Parque Natu-

ral das Flores: S.O.S. Cagar-
ros, a cargo das professoras 

Mª José Gomes e Ariana Qui-
tério  e separação de resí-

duos, orientada pela Drª Ma-
risa Hipólito. O prof. Flo-
rimundo Soares organizou 

um desfile de moda ecológi-
co, com diversas turmas, 

com bastante criatividade e 
sucesso. Executaram-se de-
corações de Natal, de Carna-

val e Páscoa com material 
reciclável, jogos, cenários e 

adereços. Promove-se ativi-
dades de agricultura biológi-
ca na estufa e horta escolar. 

Venderam-se ervas aromáti-
cas. Montou-se um compos-

tor com quadros velhos, com 
o apoio da Sec. Reg. da Ciên-
cia Tecnologia e Equipamen-

tos, para se utilizar o com-
posto obtido na estufa esco-

lar. Visitou-se o Centro de 
Interpretação do Boqueirão, 
para se comemorar a semana 

do Mar. Festejou-se o Dia 
Mundial da Floresta, com o 

apoio do Parque Natural das 
Flores e Serviços Florestais, 
com uma palestra sobre a 

importância das plantas en-

démicas e plantação de algu-
mas espécies no jardim da 

escola. Os alunos da turma 
Uneca TVA realizaram uma 
visita de estudo à reserva da 

Baía da Alagoa, com o apoio 
da Câmara Municipal de San-

ta Cruz das Flores e do Par-
que Natural das Flores. Reco-
lhe-se equipamentos domés-

ticos elétricos para o concur-
so “Escola Depositrão” como 

também pilhas, tinteiros e 
prata até ao final deste ano 

letivo. 

A escola, em parceria, com a 
Patrulha Leão, chefiada por 

Armanda Almeida, que guia 
os seus seis exploradores em 

projetos com material reci-
clável, recolhe: garrafas de 
plástico de 1/5l, verdes e 

transparentes (de Kima ma-
racujá e de Laranjada) para 

fazerem um caiaque ecológi-
co e tampas verdes, de io-
gurtes líquidos, para fazerem 

uma cortina. Participe tam-

bém! 

As organizadoras agradecem 

a colaboração de todos.               

Ana Peixoto e Victorina Silveira 
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O DIA DOS AFETOS 

 Os alunos do 9ºA, na área 

curricular de formação cívica, nes-

te ano escolar, decidiram iniciar 

este projeto com a finalidade de 

promover relações saudáveis na 

comunidade escolar. 

 Para tal, criaram o blogue 

diadosafetos.blogspot.com, onde 

constarão músicas, poemas, ima-

gens, citações, vídeos, hiperliga-

ções com outros blogues, facebook, 

entre outros. Promoverão também 

na 1ª semana de cada mês, na nos-

sa escola, a celebração do dia dos 

afetos. E o 1º foi o… 

No dia 6 de Janeiro de 2012, reali-

zou-se, no âmbito deste projeto, o Dia do 

Sorriso, tendo-se registado uma boa ade-

são do público-alvo. 

 

De 3 a 10 de Fevereiro, realizou-se, 

na nossa escola, o concurso do Dia da Fra-

se Perfeita, que consistia na elaboração de 

uma frase completamente original, tendo 

participado 160 concorrentes. O vencedor 

deste evento foi o aluno Samuel Medina, 

nº19 do 10ºC, com a seguinte frase perfei-

ta: “Os meus olhos procuram realidades, 

as minhas veias o meu sangue”. O estu-

dante ganhou uma t-shirt.  
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Dia Do Cinema 
No âmbito deste projeto, realizar-se-á o Dia do Cinema, a 30 de 

março de 2012, no anfiteatro da es-

cola,  

Os filmes projetados serão Gru 

– O Maldisposto, Ponte para Terabí-

tia e Equilibrium, narrações sobre 

o mundo das emoções ou a ausên-

cia destas! 

Os alunos só poderão assistir 

ao filme mediante a disponibilida-

de e inscrição prévia realizada pe-

los professores. 

Divertir + aprender= construir 

um mundo melhor! 

 

 

Pelos alunos do 9ºA, FC, Santa Cruz das Flores, 2º período 

Sinopses 

      

GRU-O MALDISPOSTO                             

 DURAÇÃO: 1h35m 

 
 

 Num feliz bairro suburbano, sem o conhecimento 

dos vizinhos, encontra-se, por baixo de uma casa 

negra, um vasto esconderijo secreto… Rodeado por 

um pequeno exército de Mínimos, Gru planeia o 

maior golpe na história do mundo: roubar a Lua! 

Armado com o seu arsenal de raios de encolher, 

raios de congelar e veículos de guerra para terra e 

ar, Gru destrói todos que se atravessam no seu ca-

minho, até ao dia em que encontra três pequenas 

órfãs que veem nele algo que mais ninguém viu: 

um potencial Pai.  
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PONTE PARA TERABÍTIA 

 DURAÇÃO: 1h35m 

 
 

       Jess Aarons sente-se um estranho na escola e 

até mesmo em casa. Durante todo o verão, ele trei-

nou para ser o rapaz mais rápido da escola, mas os 

seus planos são ameaçados por uma rapariga, Les-

lie Burke, que vence uma corrida que deveria ser 

apenas para rapazes. Logo, Jess e Leslie tornam-

se grandes amigos e, juntos, criam o reino secreto 

de Terabítia, um lugar mágico onde apenas é pos-

sível chegar se pendurando em uma velha corda 

que fica sobre um riacho perto de suas casas.  

      

EQUILIBRIUM 

 DURAÇÃO: 1h45m 

 
 

       Nos primeiros anos do século XXI, aconteceu a 

3ª Guerra Mundial. Aqueles que sobreviveram sa-

biam que a humanidade jamais poderia resistir a 

uma 4ª guerra e que a natureza instável dos hu-

manos não podia mais ser exposta! Então, uma ra-

mificação da lei foi criada, o Clero Grammaton, cu-

ja única tarefa é procurar e erradicar a real fonte 

de crueldade entre os humanos: a capacidade de 

sentir! Existe a crença de que as emoções foram 

culpadas pelos fracassos das sociedades do passa-

do.  
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Exposição dos alunos das turmas 7ºB, 8ºA, 8ºB, 9ºA e 
OP Profissionalizante 

Henrique Freitas, 7ºB 

Laura Belo, 7ºB 

André Tavares, 9ºA  

 Marisa Prata, 9ºA 

Crise?  

Estes alunos provaram que a carência financeira não se reflete na ca-

pacidade de criar, imaginar, projetar e sentir. Haja fartura de emo-

ções, sensibilidade e vontade. E a arte não desaparecerá. 
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Exposição de máscaras dos alunos do 2ºA e B 

Os alunos das turmas 2ºA e 2ºB conceberam a sua própria máscara. O ponto, a linha e a cor 

permitiram mais uma vez  a criação de trabalhos únicos. Esta exposição decorreu entre os 

dias 14 e 17 de Fevereiro no átrio do pavilhão do 1ºciclo. 

Melhores máscaras 

 

2ºA: 

 

Inês Silva; 

Fabiana Borges; 

Carolina Nóia; 

André Bento. 

 

2ºB: 

 

Gilda Ângelo; 

Beatriz Andrade; 

Carlota Sousa; 

Isaac Maciel. 

 

Participação dos alunos do 2ºA no concurso Artistas Digitais  

Desde a sua criação em 1998, um dos objetivos do Centro de Competência 

“Entre Mar e Serra” (CCEMS) tem sido promover a mudança de atitudes e a 

plena integração das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nos 

processos de interação na escola. Para isso, tem vindo a incentivar uma maior 

participação dos alunos na vida escolar e no processo de ensino/

aprendizagem através de metodologias mais envolventes e motivadoras, per-

mitidas pelo uso das TIC.   

 

É neste contexto que o CCEMS promove desde 2001 “Os Artistas Digitais” com 

o objetivo de incentivar a criatividade dos alunos dos Jardins Infantis e do 1º 

e 2º ciclo do Ensino Básico, propondo-lhes a realização de diversos trabalhos 

com recurso à utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação.   
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A XI edição do concurso Artistas Digitais  tem como tema central o desporto e 

os valores olímpicos e realiza-se numa parceria com Plano Nacional para a 

Ética Desportiva, uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desporto e da Ju-

ventude em parceria com a Secretaria de Estado do Ensino Básico e Secundá-

rio, o Comité Olímpica e a Academia Olímpica de Portugal. 

Neste sentido, os alunos do 2ºA desenvolveram vários trabalhos para poderem 

participar no concurso. 

Professora responsável: Maura Barreto 

André Bento (Canoagem)  Luís Figueiredo (Canoagem)  

     Rodrigo Borges (Futebol)                                          Sabrina Santos (Remo) 

   Fabiana Borges (Natação)  

Carolina Nóia (Natação)      
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Caro Novo Acordo Ortográfico (NAO), 

Odeio-te. Com todo o respeito que me mereces (mereces?), tenho que confessar que te odeio. E nem foi uma 

coisa gradual, como uma flor que vai murchando e morre ou que uma relação que vai arrefecendo até que gela 

por completo ao ponto de já não te aquecer os pés à noite. Nunca gostei de ti nem um bocadinho. Sinto que en-

traste a matar, mesmo quando, na verdade, estiveste em águas de bacalhau durante uma eternidade. Muito 

sinceramente, por mim, tinhas continuado na gaveta. 

É que tu só me dás desgostos. Hoje, olho para qualquer texto e o meu alerta-imbutido-e-que-me-dá-um-

pequeno-choque-eléctrico-de-cada-vez-que-topo-um-erro-ortográfico fica MALUCO. Maluco, NAO, ma-lu-co! Pa-

ra mim, é tudo erro! A minha leitura trava e tenho que voltar atrás no texto porque, entretanto, já me lixaste 

comprometeste o raciocínio... Ah, tu cansas-me! 

Não vou entrar aqui nas 15936 incongruências que tu tens, nas coisas que vieste supostamente simplificar 

e nos buracos negros que vieste abrir. Até podia dizer que era porque estas coisas são todas muito sabidinhas e 

safava-me, mas a verdade é que eu também não as sei todas. Comecei a ficar desgostosa com algumas das tuas 

calinadas que me foram saltando à vista, a alma sangrou-se-me e eu não me achei com forças para ir saber do 

resto da treta que trouxeste contigo. Os argumentos políticos e legais também não são a minha praia. A minha 

praia é mesmo a da emoção, do sentimento, do coração. Metaforicamente falando, eu tinha um jogo e gostava 

dele. E agora fizeram uma nova versão, um upgrade, arrancaram-me a anterior das mãos e disseram “pega lá 

nesta e desenrasca-te”. Mas acontece que esta nova versão não é melhor nem mais funcional que a anterior. 

Antes, deixa-me confusa e tira-me a vontade de jogar o jogo. Secretamente, tenho andado a jogar a versão an-

terior às escondidas, mas sei que não me vou safar sempre. Vai chegar um dia em que vou ter que abraçar, 

muito contrariadamente, esta nova versão do jogo da língua portuguesa. 

Continuando com os meus argumentos passionais (para outro tipo de argumentos, ide à internet, que eu 

não sou mãe de ninguém), tenho um ditado a aplicar: if it works, don’t fix it. E estava a funcionar, não estava? 

A título de exemplo, é verdade que tínhamos letras que não eram lidas, mas... E??? Elas incomodavam al-

guém? Já lá estavam há tanto tempo que já eram como flores no cabelo de uma noiva. Um enfeite bonito, um 

toque de charme... Perdão, reformulo: eram como flores num jardim. Mais que um enfeite bonito ou toque de 

charme, já eram uma necessidade, já faziam parte da mobília da língua. Uma noiva e um jardim sem flores 

são verdadeiras misérias. E eu fico triste como a noite quando me corrigem os textos e dizem “tens umas letras 

a mais”. Apetece-me espernear e fazer uma birra e dizer um ou outro palavrão. Aliás, este texto nada mais é 

que eu a fazer uma birra... 

Outro argumento assaz edificante é o do “não sou só eu!” Se os alunos o usam amiúde, eu, que estou em 

plena birra, também posso. É isso mesmo: não sou só eu a sentir que este NAO é como um par de sapatos 

apertados. E agora entra o argumento de autoridade, na pessoa de Vasco Graça Moura. Segundo o Público, 

opositor declarado do AO, o antigo eurodeputado do PSD mandou retirar dos computadores a ferramenta in-

formática que adapta os textos às normas do novo acordo ortográfico. Confesso que Vasco Graça Moura, para 

mim, era só um nome. Também confesso que hoje continua a ser pouco mais que isso... Só sei que é um homem 

da cultura, actual presidente do Centro cultural de Belém, que disse NÂO ao NAO e, por isso mesmo, já preen-

che os mínimos exigíveis para comigo partilhar um pôr-do-sol. E eu sou muito esquisita com quem partilho os 

meus pores-do-sol. Palminhas para o senhor. 

E fico-me por aqui porque isto é para sair num jornal, não é um livro. Querendo, podia, no entanto, escre-

ver dissertações e teses sem fim acerca deste assunto porque a minha dor também não tem limite. Eu e a lín-

gua portuguesa tínhamos uma relação muito chegada. Tínhamos, com ênfase no pretérito. 

E como temo represálias, não vá alguém obrigar-me a escrever este texto ao abrigo do NAO, isto vai assina-

do só assim: 

 

Uma desertora do NAO (aka velha do Restelo) 
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… a thing that fascinates us so much that we can’t explain how wonderful 

… the most beautiful 

thing we can do. 

… a feeling that causes 

pain but overall happi-

… like a bomb: starts well and finishes 

… something that doesn’t 

happen by accident. 
… two people and one heart. 

… love! No better defini-

tion than the word itself. 

… a special moment in 

the life of a person. 

… going until the end with the per-

son we love and fight for a happy 

Valentine’s Day wasn’t forgotten in the English classes of the 8th and 9th grades! Students were asked to write a 

love story and to complete the sentences “I love you…” and “Love is…”.  

Here are the most original! 

… for so many rea-

sons that it would 

take my entire life 

… because you 

make my heart 

beat very fast. 

… like a girl likes shop-

ping and a boy loves 

… like a mouse 

loves cheese. 

… as a fish 

loves  water. 

… as a monkey 

loves bananas. 

… as a girl loves 

chocolate. 

… because you 

are very special 
… like a bee 

loves honey. 

… are the 3 strongest words we 

can say to whom we really love 

and want to share the rest of 

http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1366&bih=528&tbm=isch&tbnid=yQRTqDZUjlQjrM:&imgrefurl=http://pt.booksofa.com/i-love-you-musica&docid=WrKHb5fpBw5MOM&imgurl=http://image.spreadshirt.net/image-server/image/composition/10678743/view/1/producttypecol
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1366&bih=528&tbm=isch&tbnid=an9a9KlfrTI15M:&imgrefurl=http://vick-mundodavick.blogspot.com/2011/02/happy-valentines-day.html&docid=FDSI6ofe4Yn7iM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/__RX2a9EilVg/SZg635uNZcI/AAAAAAAAAW
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1366&bih=528&tbm=isch&tbnid=QOcGhF1iwMXaxM:&imgrefurl=http://nosmaresdasletras.blogspot.com/2012/02/o-coracao-que-ama.html&docid=QLxu6ltYc20HYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-yv-G3n0Oxqo/Tzz0LpdsIvI/AAAAAAAAAM4/
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1366&bih=528&tbm=isch&tbnid=QOcGhF1iwMXaxM:&imgrefurl=http://nosmaresdasletras.blogspot.com/2012/02/o-coracao-que-ama.html&docid=QLxu6ltYc20HYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-yv-G3n0Oxqo/Tzz0LpdsIvI/AAAAAAAAAM4/
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1366&bih=528&tbm=isch&tbnid=QOcGhF1iwMXaxM:&imgrefurl=http://nosmaresdasletras.blogspot.com/2012/02/o-coracao-que-ama.html&docid=QLxu6ltYc20HYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-yv-G3n0Oxqo/Tzz0LpdsIvI/AAAAAAAAAM4/
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1366&bih=528&tbm=isch&tbnid=QOcGhF1iwMXaxM:&imgrefurl=http://nosmaresdasletras.blogspot.com/2012/02/o-coracao-que-ama.html&docid=QLxu6ltYc20HYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-yv-G3n0Oxqo/Tzz0LpdsIvI/AAAAAAAAAM4/
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1366&bih=528&tbm=isch&tbnid=QOcGhF1iwMXaxM:&imgrefurl=http://nosmaresdasletras.blogspot.com/2012/02/o-coracao-que-ama.html&docid=QLxu6ltYc20HYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-yv-G3n0Oxqo/Tzz0LpdsIvI/AAAAAAAAAM4/
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1366&bih=528&tbm=isch&tbnid=QOcGhF1iwMXaxM:&imgrefurl=http://nosmaresdasletras.blogspot.com/2012/02/o-coracao-que-ama.html&docid=QLxu6ltYc20HYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-yv-G3n0Oxqo/Tzz0LpdsIvI/AAAAAAAAAM4/
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1366&bih=528&tbm=isch&tbnid=QOcGhF1iwMXaxM:&imgrefurl=http://nosmaresdasletras.blogspot.com/2012/02/o-coracao-que-ama.html&docid=QLxu6ltYc20HYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-yv-G3n0Oxqo/Tzz0LpdsIvI/AAAAAAAAAM4/
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One day, a lonely girl that had never experienced a true love, 

was walking on the beach when she was hit by a ball. A boy 

appeared to pick the ball, but when he was to say sorry to the 

girl, they made eye contact and immediately fell in love. Some 

months later, after they had got to know each other and had 

become friends, the boy asked the girl to date him. She said 

yes. 

Everything was going well, until the day the girl was in a car 

crash. She stayed in a coma, but every single day the boy 

visited her at the hospital and wrote her a letter. But one day, 

after three years of coma, the girl’s parents decided to turn 

the breathing machines off; in the moment the doctor was 

ready for it and both parents and the boy were crying, the girl 

woke up, turned to the boy and said, “Thank you for waiting 

for me all these years. It’s good I woke up just in time”. The 

boy started to cry even more, but now it weren’t sad tears, but 

tears of happiness. Then, the boy told her that he would like 

to meet her at the beach when she got out of hospital.  

One month later, they met each other at the beach, in the 

same place where they had met each other; the boy brought 

the letter, the girl read them and they kissed at the sunset. 

Ânia Viveiros, Bianca Leal and Leandra Ambrósio (8th B) 

Once upon a time, a teenager girl met a boy 
on the beach. It was love at first sight. They 
were so happy, but there was a problem: the 
girl wasn’t human, she was a mermaid! Their 
love was impossible, because her father did-
n’t agree with their relation, so he took his 
daughter back to their real world but the 
girl got deeply depressed. The boy, desper-
ate, left his town and decided to find her. 
At the entrance of the mermaid’s world, the 
boy died of sadness and the girl, knowing it, 
got even worst.  

Some days after, the girl discovered she was 
pregnant from the boy and decided to have 
the baby. Some months passed and the baby 
was born, but the mermaid died during the 
birth. 

The baby grew up and became a good healthy 
boy. When he found out he was half human, 
half fish, he decided to explore the human’s 
world, to get to know more about his father. 

Luckily he met one uncle, his father’s broth-
er, and discovered his parents’ story. He 
thought it was a beautiful love story and 
returned to his world pleased and relieved. 

João Medina, João Medeiros and Wilson 

Viveiros (8th A) 

Once upon a time there was a girl called Josephine. She was in love 

with a boy called Wolfgang but he didn’t love her. So, on Valentine’s 

Day, Josephine wrote a love letter to Wolfgang declaring her feelings. 

Josephine put the letter in Wolfgang’s locker and when he saw it, he 

made fun of the poor girl. When Josephine found out, she felt humiliat-

ed and sad and she started crying at a corner of the school, but she 

had no idea that a miracle was about to happen : another boy, very 

sweet and good looking, was going to appear in her life. This way, 

when she was crying, the boy approached her and cheered her up. They 

looked up in each other’s eyes and a feeling was born between these two 

young teenagers. She asked his name and he said it was Sasha; they 

talked for many hours and became close friends. 

Two months later, when Josephine arrived at school, Sasha had made 

her a surprise; he had written « I love you, Josephine » in the school’s 

hall floor. In the break she went to talk to him and told she also loved 

him very much. He answered with a kiss and asked her if she wanted 

to date him. Josephine agreed to date Sasha and they lived happily ever 

after. 

Cristiana Mateus, Daniela Nóia, Diana Nóia and Maria Serpa (9th 

A) 
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CLUBE EUROPEU 

Semana do Cinema 

Europeu 

Dia 27 

O encantamento pela vida 

e os horrores da 

guerra. 

Um drama sensível e humano criado 

a  partir de uma situação bizarra, 

mas não menos real. 

Dia 28 

A visão distinta de dois 

mundos aos olhos inocen-

tes de duas crianças. 

Dia 26 

A busca da identidade e o re-

trato nostálgico da juventude. 

Dia 30 

Onde a inteligência e a 

diversão caminham jun-

tas. 

Dia 29 

De 26 a 30 

de março                   

Entre as 

15:00 e as                 
              

17:00 horas 

no anfiteatro 

da nossa es-

cola! 
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I would probably go to 
Russia because it’s a 
huge country and I 

think I would have a 
lot of opportunities to 
work. Also there are a 

If I had the opportunity to emi-
grate, I would choose a north 

European country such as Nor-
way or Finland, because the mini-

mum wage there is higher than 
what people with university de-

grees receive in Portugal. 

I have thought many times about migrating, 
mostly because of the economic situation in 
our country. My dream country… I have to 
say is Italy! The history, gastronomy, every-

thing about the place is magical! And, truth to 
be told, seeing it from an economical view, it’s 

in a much better situation than ours. 

I would like to emigrate to India be-
cause there the cows are sacred and I 
like cows very much. I also like their 

gastronomy and Indian people. 

I would like to go 
to Dubai because 
it’s a fabulous 
country. In Dubai 
we can go to the 
beach whenever we 
want and there are 

also beautiful 
buildings. If I had 
to go, I would cer-
tainly take some 
friends with me. 

I have considered migrating due 
to the bad situation of our coun-
try. I would like to work in Lux-

embourg, because the quality of 
life is really high and the wages 
are really good. The only prob-
lem is that I hate to live away 

from the ocean. I wouldn’t mind 
either living in any place like 

London, Paris, New York or Am-
sterdam. 

If I had to emigrate, I would 
personally choose England 

because I would like to visit  
the city of Manchester and I 

would also like to see the 
football teams there. I also 
think their food is fantastic. 

If someday I would have to emigrate, it would 

maybe be to England, London, because I’ve al-

ways been interested in visiting London and it 

has some varieties of opportunities of work. 

I would like to go to 
Canada, Toronto, be-

cause I think it’s a very 
good country, with eco-
nomic stability, the peo-
ple are good for foreign-
ers and it is a safe place. 

Toronto is a fantastic  
multicultural city and I 

like that. 

I would like to go to Canada, more specifically 
Toronto, because I have a brother there and I 
would like to meet him. It would also be a way 

of improving my English. 

If I had to emigrate, I 
would like to go to the 

USA. First, be-
cause I have family 

there. Then, because 
in there people speak 
a language that I love: 

English. 

I would like to 
go to the USA, 

probably to New 
York or Miami, 
because of the 
opportunities 
and beauty of 
those places. 

I would like to emigrate to the USA, 
more precisely to New York, because it is 
a very big city filled with opportunities, 
be them work related, shopping related, 

whatever. 

I would like to go to Latin America, 
Brazil, to help study animals in the 

Amazonia forest. I wouldn’t take 
anyone with me, because I believe it 
would be very hard to live there and 
to find a job different than my own. 
But I would like my parents to visit 
me because it would make like a 

“vacation” to everybody. 

The 11th grade reflected on our 

Prime Minister’s words! 

If I had to emi-

grate… where 

Nívia Pires 
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NEW YEAR RESOLUTIONS 

Logo no início de 2012, as turmas do sétimo ano da EBS das Flores fizeram listas com decisões de peso para leva-
rem a cabo no ano em questão. Vamos saber quais foram estas decisões? Keep reading! 

7.ºA 7.ºB 

have good grades; 

avoid swearwords; 

pass the school year; 

improve our behaviour; 

be very healthy; 

be more responsible; 

pay attention in class; 

fight for world peace; 

help the poor; 

improve our English vocabulary. 

have better grades; 

pass the school year; 

lose weight; 

learn Japanese; 

avoid a disciplinary procedure; 

grow up; 

go to Paris; 

change some things about us; 

live happy days; 

have better holidays. 

CLUBE EUROPEU 

“Crossing cultures, changing lifestyles: tr@in 2 ch@nge” 

Entre os dias 6 e 9 de fevereiro de 

2012, as docentes Nívia Pires e Vera 

Costa deslocaram-se à cidade de 

Antalya, na Turquia, para participar 

numa visita preparatória no âmbito 

do programa sectorial Comenius, 

com a participação de representan-

tes de quatro países diferentes: EBS 

das Flores, de Portugal; Kepez Ana-

dolu Lisesi, da Turquia (escola de 

acolhimento da visita e coordenado-

ra do projeto); Moat Community 

College, de Inglaterra; e Colegio San 

Gregorio-La Compasión, de Espa-

nha. A visita serviu para a elabora-

ção de uma candidatura multilateral 

que inclui mais três escolas cujos 

representantes não tiveram a opor-

tunidade de estar presentes na visi-

ta:  Stowarzyszenie 'Dziedzictwo' 

Św. Jana Sarkandra, da Polónia; 

Lycée général "Dimcho Debelianov" 

- Belene, da Bulgária; e Grupul Sco-

lar Agricol Nucet, da Roménia.  

O projeto delineado - “Crossing cul-

tures, changing lifestyles: tr@in 2 

ch@nge” - surgiu da consciência da 

necessidade de alertar as comunida-

des educativas das unidades orgâni-

cas envolvidas para os crescentes 

problemas de saúde associados a 

estilos de vida sedentários, tais co-

mo obesidade, problemas cardíacos 

ou diabetes e deste modo motivar os 

alunos para a adoção de estilos sau-

dáveis que lhes permitam ter me-

lhor qualidade de vida, passando, 

essencialmente, pela mudança de 

mentalidades. Uma vez que a candi-

datura seja aprovada, implicará o 

desenvolvimento de várias ativida-

des motivadoras, bem como a deslo-

cação, por um lado, de alunos e do-

centes da unidade orgânica EBS das 

Flores aos sete países participantes, 

por outro, de alunos e docentes de 

diferentes países à ilha. Assim, a 

par da promoção de competências 

interpessoais e de cidadania, será 

proporcionada a divulgação de aspe-

tos que caracterizam a vida insular. 

Das atividades planeadas destacam-

se, entre muitas, a dinamização de 

semanas de saúde & fitness; criação 

de estufas orgânicas ou jardins ver-

ticais; campeonatos desportivos; con-

cursos culinários; elaboração de li-

vros com receitas saudáveis; glossá-

rios de saúde e nutrição; dinamiza-

ção de serões internacionais com 

pratos tradicionais; criação de um 

blogue do projeto e de uma página 

no facebook; implementação do pro-

jeto e-pals; comparação de hábitos 

alimentares; promoção de encontros 

entre parceiros; criação de uma re-
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vista com imagens e textos sobre as 

atividades desenvolvidas ao longo 

dos dois anos (projeto final). 

Durante a visita, as participantes 

tiveram a oportunidade de discutir 

ideias e planear todas as atividades 

a desenvolver durante dois anos em 

conjunto; apesar de não ser um dos 

objetivos definidos a priori, a visita 

preparatória também potenciou o 

contato com outros docentes e alunos 

da escola que acolheu a iniciativa, o 

que permitiu constatar as enormes 

diferenças relativamente não só ao 

sistema de ensino, como também à 

comunidade educativa naquela cida-

de turca. Os alunos revelaram gran-

de curiosidade, muito interesse e 

uma postura acolhedora e entusiasta 

relativamente à possibilidade de 

participar no projeto, o que tornou a 

experiência ainda mais gratificante 

para os parceiros dos países visitan-

tes. Finalmente, permitiu também 

às docentes envolvidas conhecer 

uma realidade socioeconómica e cul-

tural completamente distinta daque-

la em que se integram nos Açores, 

pelo que a experiência foi enriquece-

dora, além da dimensão profissional, 

a nível pessoal, pelos laços profissio-

nais e interpessoais que se estabele-

ceram com os restantes parceiros. 

 

Os resultados das candidaturas se-

rão conhecidos em Julho… espera-

mos estar entre os APROVADOS e 

poder contar com o apoio de toda a 

comunidade educativa!! 

 

Nívia Pires 

Gabinete do diretor da esco-

la. 

Lanche preparado por uma 

turma. 

Inglaterra, Portugal, Espa-

nha e Turquia. 

Exterior da escola. 

Sala de aula. 

Sala de xadrez. 
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Mexer o tutuzinho... 

A prática de exercício físico é ALTAMENTE PREJUDICIAL a quem pretende manter a forma esférica, continuar 

com o IMC a querer rebentar a escala e garantir as análises no vermelho. O exercício é bastante danoso a todas as 

coisas supra-referidas. Se achas que gordura é formosura (já foi!), segue adiante, que este texto não é para ti. 

Por outro lado, se queres ficar/ manter-te: 

Elegante, esbelto(a), apetecível, tonificado(a); 

Forte, resistente, firme; 

Saudável e arejado(a); 

Todas as anteriores. 

... O que há a fazer é mexer o corpinho que Deus e/ou os teus pais te deram. Dar uma volta à pista (ou duas ou vin-

te) é ótimo. Em alternativa, e se procuras diversidade de exercícios, se procuras acompanhamento profissional, se 

procuras que puxem por ti (não tanto como a Jillian do Biggest Loser... Mas também não querias que ninguém fa-

lasse contigo daquela maneira, pois não?), se procuras exercitar-te ao som de música, se procuras olhar à volta e ver 

outras pessoas que partilham o teu objetivo... Então, talvez um ginásio seja uma boa solução para ti. Já temos, na 

ilha, um ginásio muito bem equipado, com imensas máquinas, tanto de cardio, como de musculação. Além das má-

quinas, há aulas de variada ordem. Podes escolher entre cycling (pedalar como um maluco em cima de uma bicicle-

ta), combat (diz quem sabe que é socos e pontapés, coisa da pesada, divertido à brava), pump (exercícios que inclu-

em levantar pesos), etc. Todas as aulas têm acompanhamento musical de qualidade superior... 

Mas nem tudo são rosas... Se é fácil? No início, não. Não, não é mesmo... E se és uma batatinha de sofá (tradução 

aldrabada de couch potato), então vais passar as passinhas do Algarve. Se custa levantar de manhã e arrastar as 

banhas até à passadeira? Custa... Se custa ficar sem fôlego ao fim de 5 minutos na elíptica? Oh, se custa... Custa 

acabar um dia de aulas e arrastares o que sobra de ti para cima da bicicleta? Até dói só de imaginar, não é? Mas não 

se fazem omeletas sem partir ovos. E a boa notícia é que a partir de algum tempo deixa de custar. Afinal, como em 

tudo na vida, a primeira vez é a que custa mais... Dizem que depois o corpo até chega a pedir. Dizem que acordam e 

ouvem o corpinho pedir de mansinho: “Ei, tu... Mete uma bucha na boca e leva-me ao ginásio. Apetece-me transpi-

rar como um doido!” Só os viciados in extremis no desporto ouvem estas coisas, obviamente. Ou os doidos, que são 

quem ouve vozes quando estão sozinhos com as suas pessoas. Abaixo estão duas doidinhas - mas que ainda não ou-

vem vozes – em pleno ato desportivo. Ladies and gentlemen, apresentamo-vos... a elíptica. 
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Memórias de um Soldado 

“Todos os dias ouvíamos tiros, 

posso dizer que acabou por tornar-se 

natural”, diz António Vasconcelos, ex-

soldado no na Guerra do Ultramar.  

Em que colónia esteve e quan-

do? 

António Vasconcelos - Estive 

na Guiné-Bissau entre 21 de Janeiro de 

1971 e 24 de Maio de 1973. 

Acredita na causa pela qual os 

nossos soldados lutaram? 

A.V. - Não posso dizer que acredi-

to, não posso dizer que foi a coisa mais 

sublime, mas foi algo a que fomos obri-

gados. Os quase dois anos que lá passei 

fizeram-me compreender que, por vezes, 

os homens não lutam pelas melhores 

razões, lutam apenas pelo simples facto 

de não quererem admitir que não vale a 

pena continuar.  

Qual foi a coisa que mais o 

chocou antes, durante e após a sua 

estadia na Guiné? 

A.V - Hum… Antes? Tenho que 

dizer que o que mais me custou foi 

abandonar a minha família, a minha 

casa. Mas aprendi a viver com isso.  

Durante? A morte de um colega 

do meu pelotão deixou-me bastante in-

feliz. Embora não tenha sido morto em 

combate, somos camaradas de guerra e, 

querendo ou não, ligamo-nos uns aos 

outros.  

Após a vinda para Portugal, o que 

mais me chocou foi o que aconteceu à 

companhia que foi tomar o nosso lugar. 

A nossa companhia sempre tratou mui-

to bem os residentes africanos que se 

encontravam em volta do nosso acampa-

mento, as crianças passavam o dia den-

tro do acampamento, comiam connosco 

e só eram mandadas embora à noite. Os 

substitutos… bem… digamos que não 

tiveram a mesma atitude e sofreram 

bastantes “acidentes” durante o seu 

período na Guiné.  

Deduzo que tenha vivido mui-

to más experiências todos os dias 

em que se encontrou no Ultramar; 

contudo, consegue nomear os pio-

res? 

A.V - Tens razão, são muitos mas 

vou fazer um esforço [risos]. Pior, pior 

mesmo eram os insectos. Era horrível! A 

pouca comida, o calor (alguns dias de 48 

ºC), não tínhamos água como quería-

mos, tínhamos que controlar a pouca 

que se encontrava nos cantis. Todos os 

dias ouvíamos tiros mas isso acabou por 

tornar-se natural para todos nós. Quem 

ler isto pensará que sou doido mas, se 

virmos bem, o ser humano tem uma 

capacidade enorme de se adaptar e du-

rante uma guerra ou nos adaptamos ou 

enlouquecemos. Foi um período 

“desumano”.  

Trouxe consigo algum trauma de 

guerra? 

A.V - [Risos] Até ao dia de hoje, 

disse sempre que não, mas digamos que 

nem sempre estive “confortável” depois 

de chegar a casa. Até tive umas histó-

rias engraçadas com isso. Na altura das 

festas, os foguetes e eu não nos 

“dávamos” muito bem. Acordava assus-

tado com os barulhos fortes, mas com o 

passar do tempo melhorou.  

O mais estranho é ter começado a 

ter sonhos com isso, 20 anos depois de 

voltar da Guiné. Hoje em dia sou capaz 

de falar da minha e da história com que 

tantos outros soldados se podem relacio-

nar, em tempos recusei-me a fazê-lo.  

 

 

Aos 62 anos, casado, com 3 

filhos e 4 netos vive uma vida total-

mente normal, deixou o passado 

ficar no passado mas nunca se es-

queceu da Guiné, do que aprendeu, 

do que fez, do que viu fazer. 

Continua a participar nas re-

uniões entre as companhias de an-

tigos soldados, incluindo a sua, Os 

Nómadas, e todos juntos relem-

bram histórias de um passado mui-

to português, muito nosso e não 

assim tão longínquo que mereça ser 

esquecido.  

 

 

 

 

Trabalho desenvolvido pela 

aluna Bárbara Avelar, número 2 da 

turma B do 11.º ano, no âmbito da 

Disciplina de História B, sobre a 

Guerra Colonial. 
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2.º Ciclo 

No ano letivo 2011/2012, as turmas 

dos quintos e sextos anos da Escola Básica 

1,2,3/JI/S Padre Maurício de Freitas e da 

Escola EB1,2/JI das Lajes, desenvolveram 

diversos trabalhos manuais alusivos às épocas 

do Carnaval e da Páscoa. Estes alunos elabo-

raram máscaras de carnaval, ovos criativos e 

galinhas de páscoa. 

Todos estes trabalhos permitiram 

aos alunos expressar a sua criatividade, esfor-

ço e trabalho, tendo os mesmos sido expostos 

nos locais acima referidos, de modo a incenti-

var a capacidade de criação dos discentes e 

realçar os seus trabalhos. Os trabalhos foram 

desenvolvidos na área curricular de Educação 

Visual e Tecnológica, sob a orientação das 

docentes Ariana Quitério e Maria José Go-

mes. Contudo é de realçar que os alunos mos-

traram-se na generalidade muito autónomos e 

interessados. Aliás este interesse está bem 

patente nos resultados obtidos. Logo nunca 

será de mais incentivar e dar os parabéns aos 

alunos. Esperando-se mais trabalhos com 

qualidade, criatividade, esforço e acima de 

tudo com o carinho e entusiasmo com o qual 

foram elaborados. Um bem-haja.                                                                                    

Profª MJ Gomes  

OPII 

No ano letivo 2011/2012, a turma do 

OPII da Escola Básica e Secundária das Flo-

res, desenvolveu diversos trabalhos manuais. 

Estes alunos elaboraram brindes para os 

jogos desportivos escolares, ovos criativos, 

galinhas de páscoa, capas com caixas de cere-

ais, entre outros. 

Com estes trabalhos, os alunos expressa-

ram a sua criatividade, esforço, trabalho, 

tendo, alguns deles, sido expostos na escola 

neste período. A criação dos trabalhos visa 

realçar a criatividade dos alunos e os esfor-

ços que estes demonstram. Estes foram de-

senvolvidos nas áreas curriculares de Ex-

pressão Artística e Área Projeto Formativo, 

sob a orientação das docentes Ariana Quité-

rio e Maria José Gomes. Contudo é de realçar 

que os alunos mostraram-se na generalidade 

muito autónomos e interessados. Aliás este 

interesse está bem patente nos resultados 

obtidos. Logo nunca será de mais incentivar 

e dar os parabéns aos alunos. Esperando 

mais trabalhos com qualidade, criatividade, 

esforço e, acima de tudo, com o carinho e 

entusiasmo com o qual foram elaborados. 

Um bem-haja também à docente Ana Peixoto 

que trabalhou em regime de interdisciplina-

ridade connosco na páscoa, o que muito bene-

ficiou os alunos e os docentes. 

Estas atividades estão inseridas no Pro-

grama Eco-Escolas.  

                                                                                                                                                                                                                                     

Profª MJ Gomes  


