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Concurso de Poesia 

Na semana de 20 a 24 de março, as 

turmas de TIAT (1º ano), TAVT 

(1ºano) e TRPE (3º ano) participa-

ram na atividade “Concurso de 

Poesia”, dinamizada pelo professor 

de Português, Pedro Câmara, para 

comemorar o Dia Mundial da Poe-

sia. 

A atividade consistiu na elaboração 

de poemas, individualmente, em 

pares, ou grupos, a partir de temas 

diversos e originais, de forma a 

provocar a criatividade dos for-

mandos perante o desafio. 

Todos os formandos aderiram à 

atividade com bastante interesse, 

contribuindo para a criação de tex-

tos singulares e criativos.  

O perfume da vida 
 

O cheiro que nos move 

É o perfume que nos comove 

 

Um vácuo consciente  

Carregado de memórias  

Montado num presente  

Repleto de histórias 

 

A vida não se explica 

Com palavra ou ação 

Vive-se e depois fica 

Gravada no coração 

 

A vida por inteiro  

É apenas uma paisagem  

Onde nós deixamos um cheiro 

Da nossa curta passagem  

 

Alexandra Silva 

Filipa Silva 

Curso: TRPE (3º ano) 

  

A rotina que sufoca 

 

Lá estava eu a ver as águas estagnadas do rio 

Quando me veio à memória a minha vida rotineira. 

Farto já estou eu, de continuar fingindo um sorriso frio 

Asfixia! Sempre a viver nesta mísera canseira. 

 

Sinto-me preso na minha própria vida, 

 Não vejo um mundo com sentido. 

Onde só permanece a dúvida, 

E um coração dividido.  

 

Lá estarei eu, preso a esta rotina. 

Será que um dia alguém me irá resgatar? 

Ou irei ficar para sempre preso nesta página? 

Condenado a uma vida de preso! Ninguém me irá salvar. 

 

 

Sandra Almeida 

Sofia Sousa 

Vânia Lourenço 
Sara Paulino 

Curso: TAVT (1º ano) 

Geocaching na cidade 

No âmbito do programa Eco-Escolas, as turmas TAVT e TIAT (1º ano) realizaram, 

na disciplina de Educação Física, com o professor João Marques, uma atividade de 

Geocaching pela cidade de Ponta Delgada.  

Com o objetivo de fomentar hábitos de vida saudáveis, através do exercício físico ao 

ar livre e, consequentemente, o desenvolvimento da condição física geral, os for-

mandos tiveram de seguir um itinerário pré-estabelecido, tentando encontrar as 

"caches escondidas".  

Entrega Bandeira Eco-Escolas 
Pelo segundo ano, a nossa Escola recebeu, no passado mês de março, a Bandeira Eco-

Escolas, a qual atesta o trabalho realizado pela comunidade educativa no que concerne à 

sensibilização ambiental, através do desenvolvimento de várias atividades, explorando os 

temas escolhidos no ano letivo 2015/2016: resíduos, água, energia, alimentação e agricultu-

ra biológica. 

Todas as atividades tiveram como objetivo facilitar uma mudança de atitudes e a adoção de 

comportamentos sustentáveis no quotidiano, quer a nível pessoal, quer a nível familiar. 

Prémio Fundação Ilídio Pinho 

A nossa Escola candidatou-se à 14ª Edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho, "Ciência na Escola", que tem como 

objetivo estimular o interesse dos formandos pelas ciências, respeitando o tema anual escolhido: “Ciência e Tec-

nologia ao Serviço de um Mundo Melhor”. Nos dois projetos apresentados pela turma de TEAV (2º ano), 

"Perder para ganhar" e "Faça a sua parte no orçamento ambiental”, que avançaram para a 2ª fase - fase de desen-

volvimento -, estão a ser trabalhadas as áreas de eletrónica, física e química e programação de componentes eletró-

nicos. 

Sob a orientação do formador Ricardo Mousinho e o apoio de vários professores do curso, os formandos são envol-

vidos em experiências que lhes permite reconhecer a importância do conhecimento e do método científico. 

 Boas Práticas para a Não Violência 
Para celebrar o Dia Escolar Para a Não-

Violência, em colaboração com a Organização 

Internacional Living Peace e sob a orientação da 

professora de Inglês, Ana Maurício, as turmas da 

Escola foram divididas em grupos e cada um 

elaborou uma proposta de medida em Português 

e Inglês para o Manual das Boas Práticas Para a 

Não-Violência em Ambiente Escolar. 

Estas medidas foram, depois, inscritas em carta-

zes com imagens ilustrativas do tema, sendo 

estes, posteriormente, expostos no Centro de 

Recursos. A atividade foi bastante positiva, pois 

apelou-se à reflexão dos formandos sobre a 

temática da violência em contexto escolar, fun-

cionando como uma chamada de atenção para as 

atitudes que podem levar a atos de violência. 

 

 

Em consonância com anos letivos transatos, a nossa Escola voltou a participar na iniciativa “Canguru Mate-

mático”, a qual que tem como objetivo estimular e motivar os formandos para a Matemática, contribuindo 

para a popularização e promoção da disciplina entre os jovens. Desta forma, no passado dia 16 de março, sob 

a orientação do professor Hélio Pacheco, realizaram-se as provas do concurso, onde os formandos das tur-

mas de TET (2º ano) tentaram solucionar os problemas apresentados. 

Canguru Matemático 
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APRODAZ no Parlamento dos Jovens 
Como já vem sendo hábito, a APRODAZ fez-se representar, no 

contexto do Programa Parlamento dos Jovens, na Sessão Regional, 

que decorreu na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, na cidade da Horta. 

Este ano, a Sessão decorreu durante todo o dia de 21 de fevereiro, 

sendo a comitiva da APRODAZ constituída pelos dois jovens depu-

tados mandatados, José Sousa e Francisco Medeiros, ambos da tur-

ma de TET (3º ano) e pelo professor coordenador do Programa, 

Alberto Gomes. À chegada ao Faial, no dia 20 à tarde, todas as 

comitivas realizaram uma visita guiada e monitorizada à casa 

Manuel de Arriaga, sendo relatada ‘a História e a estória’ do 1º Pre-

sidente da República. 

No dia 21, para além das questões que todos os jovens deputados 

puderam colocar aos Deputados presentes, foram apresentados 

todos os Projetos de Recomendação das respetivas escolas, para 

posteriormente serem votados e escolhidos os melhores, a fim de 

representarem o círculo eleitoral dos Açores na Sessão Nacional. 

No final do processo, as Escolas Secundárias Vitorino Nemésio, 

Jerónimo de Andrade, Tomás de Borba –todas da Terceira – e Vila 

Franca do Campo foram as eleitas para representar o círculo eleito-

ral dos Açores, a decorrer na Assembleia da República, em Lisboa, 

no mês de maio. 

De registar que os jovens deputados que representaram a APRO-

DAZ exerceram os seus mandatos com rigor, dignidade e espírito 

democrático, tendo saído enriquecidos com esta experiência cívica. 

 
Tragédia em TET  

No âmbito do módulo - Textos de Teatro I – da disci-

plina de Português, os formandos do curso de TET (2º 

ano), com a orientação da professora Rita Prazeres, 

elaboraram e encenaram uma peça de teatro. 

A atividade consistiu na criação de uma tragédia, cuja 

estrutura era composta por três Cenas no Ato I, cinco 

Cenas no Ato II e três Cenas no Ato III. 

Os três grupos planificaram, redigiram e prepararam a 

dramatização, tendo sempre em conta as característi-

cas do texto dramático e a expressividade. 

Os formandos representaram as suas peças na sala 4, 

na presença da Diretora Pedagógica, Ana Rita Antu-

nes. 

Este acontecimento apresentou um caráter lúdico-

didático, pois apesar de se tratar de tragédias, as per-

sonagens simularam tão bem o seu papel que sur-

preenderam o público com a sua representação, provo-

cando o riso. 

 

atividade, em especial durante as medições das árvores, onde 

puderam colocar em prática os conhecimentos adquiridos na disci-

plina de Matemática, nomeadamente os conteúdos respeitantes à 

aplicação do teorema de Pitágoras na determinação de distâncias 

inacessíveis. 

Para além da medição de árvores, os formandos assistiram à plan-

tação de árvores e ouviram algumas explicações sobre a escolha de 

determinadas espécies na ornamentação do jardim. 

Estendal Poético 

No passado dia 14 de março decorreu, no polo 

Dr. Bruno Tavares Carreiro, a atividade intitula-

da Estendal da Poesia, desenvolvida pela turma 

de TAVT (1ºano), dinamizada pelo professor de 

Português, Pedro Câmara, e integrada nas 

comemorações do Dia Mundial da Poesia. 

A atividade consistiu na montagem de fios e 

disposição de poemas de autores portugueses do  

S. Valentim 

Mais uma vez, a nossa Escola foi 

atingida pela seta do cupido e a 

comunidade educativa celebrou 

o São Valentim escrevendo 

várias cartas, depositando-as, 

posteriormente, numa caixa de 

correio construída para o efeito.  

No dia 14 de fevereiro a corres-

pondência foi distribuída pelas 

turmas, formadores e funcioná-

rios da Escola, deixando um 

sorriso naqueles que foram brin-

dados pelos elogios. Foi uma 

atividade divertida e agradável e 

destacou-se pela forma como os 

formandos respeitaram as dife-

renças de todos.  

séc. XX ao séc. XXI, como se de um estendal se tratasse.  Os formandos tiveram 

ainda a oportunidade de declamar os poemas expostos, proporcionando o reco-

nhecimento da dimensão estética da língua e da poesia, mostrando também que a 

poesia pode ser atrativa e divertida. 

Caça aos Ovos 
Para celebrar o fim do 2º período e tendo como 

mote a Páscoa, a turma de TET (2º ano) organizou 

o jogo “Caça aos Ovos”, desafiando todos os cole-

gas da Escola a participarem. 

Assim, num clima de euforia, algumas turmas cria-

ram pistas para que outras turmas pudessem chegar 

aos ovos de chocolate escondidos pela Escola. O 

espírito de equipa foi preponderante para que todas 

as turmas conseguissem descobrir os ovos escondi-

dos com perícia. 

“Lixo” transformado em Música  
Com o intuito de reutilizar materiais do nosso dia-a-dia de uma 

forma divertida, foi proposto aos formandos de TET (2º ano) cons-

truírem instrumentos musicais a partir de materiais normalmente 

destinamos à reciclagem. Deste modo, foi possível dar asas à ima-

ginação, concebendo verdadeiras “obras de arte”. 

A professora de Física e Química, Teresa Sá, propôs algumas 

ideias para a construção de instrumentos musicais, com a certeza 

de que a criatividade poderia dar lugar a novas fontes sonoras. 

Os instrumentos construídos foram expostos no Centro de Recur-

sos da Escola para dar mais resplendor ao espaço, dando a conhe-

cer a história dos mesmos a toda a comunidade escolar.  

Comemoração do Dia da Árvore  

No passado dia 22 de março, como forma de comemorar o Dia Mun-

dial da Árvore e da Floresta, a fundação do Jardim José do Canto orga-

nizou a atividade - FESTA DA ÁRVORE, que contou com a presença 

da turma de TEAVT (2º Ano), acompanhada pela professora coordena-

dora do Programa Eco-Escolas, Maria Raquel Rodrigues.  

Os formandos mostraram-se muito motivados ao longo de toda a  


