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E de repente já estamos no fim do 2º período. Um
período ainda muito marcado pela pandemia
covid19, com muitos alunos a ficarem em
isolamento, mas com a toda a comunidade escolar
unida no desígnio de minimizar o impacto das
ausências e a dar o seu contributo para que tudo
corresse pelo melhor. Nós, enquanto APEE,
continuámos por aqui atentos às solicitações dos
pais/EE, às suas preocupações e necessidades,
disponíveis para colaborar com todos, para
tornar a nossa escola um espaço de
aprendizagens felizes. É por isso que estamos de
volta, com  o 2º número da nossa newsletter
Correio de Flores, que queremos que seja um
meio de partilha e um ponto de encontro com
todos vós, em torno do que de bom acontece na
nossa Escola. 

E de repente... 



A APEE da Escola Básica e Secundária Quinta das

Flores e a APEE da Escola Artística do

Conservatório de Música de Coimbra reuniram-se

no passado dia 22 de dezembro com os Diretores

de ambas as escolas.  Nesta reunião foram

discutidas as preocupações dos pais/EE

nomeadamente com as refeições, com os horários,

com a qualidade do ensino, com o

comportamento dos alunos, covid-19 e visitas de

estudos. Foram ainda apresentadas às duas

direções as propostas e sugestões apresentadas

pelos pais. 

Numa reunião que se pautou pela promoção da

partilha e trabalho conjunto entre as duas escolas,

a questão de articulação entre ambas foi outro

tema central. 

A APEE continua a monitorizar as refeições que

são servidas na cantina da nossa escola. Sendo

esta uma preocupação de todos os pais, a APEE

convidou representantes de pais para a

acompanharem nesta tarefa. Assim, quando a

APEE visitou a cantina da escola contou com a

presença e colaboração de representantes de

pais, a quem desde já agradecemos a

disponibilidade. 

Uma das boas notícias que recebemos na

sequência da reunião tida entre a nossa APEE e

o Diretor da escola, foi a disponibilização de

micro-ondas para os alunos, que optam por

levar comida de casa, aquecerem a mesma.

REUNIÃO  ENTRE AS
APEE'S E OS
DIRETORES DA EBSQF
E DA EACMC 

 

REFEIÇÕES ESCOLARES  

 MICRO-ONDAS 
 

SIGA-NOS-NOS EM WWW.FACEBOOK.COM/APEEEBSQUINTADASFLORES
 E EM WWW.INSTAGRAM.COM/APEEEBSQF/



 A equipa do banco alimentar "A nossa escola

é o nosso bairro" com a colaboração da APEE

da EBSQF procedeu durante o mês de

fevereiro à recolha de Bens Alimentares,

destinados a apoiar as famílias carenciadas

da nossa escola. Em março a "Quinta das

Flores"  juntou-se na campanha de

solidariedade de recolha de bens para a

população da Ucrânia, fazendo a "ponte"

entre o depósito destes materiais na EBSQF e

o transporte  Companhia de Sapadores

Bombeiros de Coimbra. 

A todos os que colaboraram o nosso mais

sincero BEM-HAJA.

Respondendo aos apelos lançados pelo

Instituto Português do Sangue, o Diretor

da EBSQF, com o apoio da Associação de

Pais e Encarregados de Educação e as

Coordenadoras do Projeto de Reciclagem,

Sustentabilidade e Saúde decidiram

lançar o apelo à Comunidade Educativa

para realizar uma grande recolha de

sangue na nossa escola. A Recolha de

Sangue irá ter lugar no dia 21 de abril. 

RECOLHA DE BENS
ALIMENTARES 

RECOLHA DE SANGUE 

SIGA-NOS-NOS EM WWW.FACEBOOK.COM/APEEEBSQUINTADASFLORES
 E EM WWW.INSTAGRAM.COM/APEEEBSQF/



Dia 13 de dezembro foram eleitos os novos
órgãos sociais da nossa congénere, a APEE
da Escola Artística do Conservatório de
Coimbra, para o biénio de 2022-23. Em
conjunto, esperamos contribuir para
aproximar ainda mais as duas escolas. 
A APEE, com a colaboração da Direção da
EACMC, lançou um projeto coral para os
pais e EE. Com quase 100 pais/EE inscritos,
o primeiro ensaio teve lugar dia 20 de
janeiro. E foi assim que as tardes de quinta-
feira ganharam um novo encanto para
muitos pais/EE da EACMC, muitos deles
nossos associados. Aguardamos
ansiosamente pelo primeiro espetáculo

Dia 10 de janeiro entrou em

vigor o novo cartão escolar,

cartão único que possibilita

o acesso aos serviços

prestados pela escola (bar e

papelaria/reprografia) e

pelo Município em

particular o refeitório 

ELEIÇÃO DA APEE
DA EACMC

 

NOVO CARTÃO ESCOLAR 

SIGA-NOS-NOS EM WWW.FACEBOOK.COM/APEEEBSQUINTADASFLORES
 E EM WWW.INSTAGRAM.COM/APEEEBSQF/



 A nossa escola foi a anfitriã do 2º  Encontro de

Escolas ALER+, que teve lugar dia 21 de janeiro.

A abertura do Encontro de Escolas aLeR+

contou com a presença, na mesa, dos diretores

da Escola Básica e Secundária Quinta das

Flores e da Escola Artística do Conservatório de

Música de Coimbra e da Dra. Teresa Calçada,

Comissária do Plano Nacional de Leitura 2027. 

 Neste encontro, foram partilhadas boas

práticas entre as escolas sobre leitura e

formação de leitores.

2.º ENCONTRO DE
ESCOLAS ALER+

De 7 a 11 de fevereiro decorreu a Semana Gastronómica,

organizado pelas disciplina de Francês e Inglês e pelo

CLIBE de ALEMÃO. Os alunos realizaram trabalhos

dedicados às gastronomias dos respetivos países, que

ilustraram e expuseram no hall entrada. O Clube de

Alemão, o mais recente da nossa escola, esteve presente

e os alunos não só aprenderam novas palavras em

alemão, como descobriram mais sobre a gastronomia da

Alemanha.

SEMANA GASTRONÓMICA,

SIGA-NOS-NOS EM WWW.FACEBOOK.COM/APEEEBSQUINTADASFLORES
 E EM WWW.INSTAGRAM.COM/APEEEBSQF/



Dia 24 de fevereiro, teve lugar a cerimónia de

Abertura Oficial da Pintura Requalificação do Muro

do Coimbra Shopping, a qual contou com a

presença de representantes da nossa escola, do

Coimbra Shopping e da Junta de Freguesia de

Santo António dos Olivais, mas contou sobretudo

com a presença das professoras coordenadoras e

dos alunos envolvidos. Durante cerca de 3 meses,

estudantes com idades entre os 10 e os 16 anos irão

requalificar o mural construído há 14 anos.

REQUALIFICAÇÃO DO
MURAL DO COIMBRA
SHOPPING

A aluna Alice Luna, do 8º B obteve o 1º lugar no concurso

nacional Affiche ton Français – Sénégal, promovido pela

Associação Portuguesa dos Professores de Francês

(APPF). O trabalho da aluna resultou de uma articulação

curricular entre as disciplinas de Francês e Educação

Visual e foi um dos três selecionados para representar a

EBSQF. A final do concurso decorreu nos dias 22 e 29 de

janeiro, durante o Congresso da APPF.

1º LUGAR DO CONCURSO
NACIONAL AFFICHE TON
FRANÇAIS: DESTINATION

SÉNÉGAL

SIGA-NOS-NOS EM WWW.FACEBOOK.COM/APEEEBSQUINTADASFLORES
 E EM WWW.INSTAGRAM.COM/APEEEBSQF/



A nossa escola esteve presente na segunda

Conferência Regional de Seleção do Parlamento

Europeu dos Jovens/European Youth Parliament,

que decorreu em Évora entre 17 a 20 de fevereiro.

Os nossos alunos, na qualidade de delegados,

debateram com os representantes das outras

escolas, o tema "Do Oriente ao Oeste: definindo-

nos pelos nossos laços, não pelas nossas fronteiras".

Aos participantes e ao Clube Europeu da EBSQF,

responsável pela iniciativa, os nossos parabéns.

CONFERÊNCIA REGIONAL DE SELEÇÃO DO
PARLAMENTO EUROPEU DOS
JOVENS/EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT

O Clube Europeu da nossa escola recebeu um

PRÉMIO DE DESTAQUE no concurso dos Clubes

Europeus 2020/21. Muitos PARABÉNS a todos os

envolvidos!

PRÉMIO DESTAQUE

SIGA-NOS-NOS EM WWW.FACEBOOK.COM/APEEEBSQUINTADASFLORES
 E EM WWW.INSTAGRAM.COM/APEEEBSQF/



Dia 03 de março realizou-se uma sessão do projeto

"Understanding Europe". A dinamização destas

sessões foi direcionada para as turmas de

Humanidades do 12º ano e foi efetuada por jovens

"trainers" da APPEJ (Associação Portuguesa do

Parlamento Europeu dos Jovens. A temática,

relacionada com a Europa e a construção Europeia

teve este ano o tema media e jornalismo

desinformação e fake news"

UNDERSTANDING EUROPE - SESSÃO
SOBRE A CONSTRUÇÃO DA UNIÃO
EUROPEIA

Três alunos da EBQF que participaram na fase

municipal do Concurso Nacional de Leitura, que

teve lugar dia 18 de fevereiro na Biblioteca

Municipal de Coimbra, foram apurados para a fase  

Intermunicipal deste concurso. Os nossos alunos,

fazem parte dos 3 alunos apurados por ciclo de

ensino, após a realização de uma prova oral. 

 Parabéns a todos os participantes e em particular

aos vencedores. Aos professores que os

acompanharam, além dos parabéns, expressamos

a nossa gratidão por incutirem aos nossos alunos

o gosto pela leitura.

 CONCURSO NACIONAL DE
LEITURA

SIGA-NOS-NOS EM WWW.FACEBOOK.COM/APEEEBSQUINTADASFLORES
 E EM WWW.INSTAGRAM.COM/APEEEBSQF/



SIGA-NOS-NOS EM WWW.FACEBOOK.COM/APEEEBSQUINTADASFLORES
 E EM WWW.INSTAGRAM.COM/APEEEBSQF/

Março foi o mês das "Semana(s) da Leitura". Foi

um mês cheio de atividades que estimularam o

gosto pelo LER. Dia 7 foi dia de encontro com o

ilustrador Ricardo Ladeira e dia 10 o encontro foi  

com o autor Ricardo Fonseca Mota.  Dia 23

decorreu o 2.º Poetry Slam dinamizado pela

Rádio Quinta das Flores e pela Biblioteca

Escolar em que participaram cerca de 50

elementos da comunidade educativa. Já dia 30

de março foi o dia do Desafio da Leitura

Expressiva. Pelo meio houve um concurso de

Podcasts, exposições e ainda a a produção de

Book Trailers. 

SEMANA(S) DA LEITURA

Em março decorreu a 13ª edição do Desafio Municipal "Há

poesia na escola" que se dirige a todos os ciclos de ensino e

assinala o Dia Mundial da Poesia. Este desafio tem duas fase,

a primeira é o apuramento a nível de escola de poemas

escritos por alunos. Os poemas selecionados são enviados

para o Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares da

Biblioteca Municipal de Coimbra que seleciona 3 poemas

por cada ciclo de ensino. 2 poemas de alunos da nossa

escola  ficaram em 1.º lugar, ex aequo, a nível do secundário

e no 2ª ciclo um outro poema ficou em 3.º Lugar. Parabéns

aos nossos alunos poetas!

DESAFIO MUNICIPAL DE POESIA
"HÁ POESIA NA ESCOLA" 



SIGA-NOS-NOS EM WWW.FACEBOOK.COM/APEEEBSQUINTADASFLORES 

 Os alunos também são solidários e por isso em

fevereiro, as turmas do 8.º ano, desenvolveram um

projeto solidário com a  Associação S.O.G.A. – Servir

Outra Gente com Amor. Esta associação  tem como

objetivo melhorar as condições de vida da

população que vive em pobreza extrema,

sobretudo na Ilha de Soga na Guiné-Bissau. Os

alunos organizaram uma venda de artigos

relacionados com este projeto e elaboraram o

mural da solidariedade.

PROJETO S.O.G.A. | VENDA
SOLIDÁRIA

Os alunos da nossa escola têm disponível no

espaço da EBSQF um ponto de recolha de lixo

eletrónico que podem usar, garantido o correto

destino do mesmo. Uma forma dos alunos serem

ainda mais amigos do ambiente. 

 RECOLHA DE LIXO
ELETRÓNICO

http://roteirodaesqf.blogspot.com/
http://roteirodaesqf.blogspot.com/
http://roteirodaesqf.blogspot.com/
http://roteirodaesqf.blogspot.com/


SIGA-NOS-NOS EM WWW.FACEBOOK.COM/APEEEBSQUINTADASFLORES 

No dia 8 de março teve lugar no Centro Náutico de

Montemor-o-Velho, o Corta-Mato Escolar Distrital

no qual participaram vários alunos da nossa escola

e que obtiveram ótimos resultados. Os alunos da

Quinta foram quatro vezes ao pódio: 

Iniciados Femininos – 2º lugar;

Juvenis Femininos – 3º lugar;

Juvenis Masculinos – 1º lugar;

Juvenis Masculinos Equipas – 2º lugar.

CORTA-MATO

 4 alunos da nossa escola foram apurados para

os campeonatos distritais do desporto escolar

de Ténis de Mesa da Quinta das Flores. Após

dois torneios em que competiram com outras

escolas de Coimbra conseguiram apurar para os

campeonatos distritais os seguintes alunos: no

escalão de infantis A masculinos Duarte

Conceição (1º e 4º lugar), em infantis B

masculinos Nuno Gonçalves (1º e 4º) e Afonso

Almeida (3º e 4º) e em Iniciados masculinos

Jorge Miranda,( 2º e 2º).

TÉNIS DE MESA 



SIGA-NOS-NOS EM WWW.FACEBOOK.COM/APEEEBSQUINTADASFLORES 

 De 7 a 11 de março decorreu a Semana das Artes Europeias

promovida pelo Clube Europeu, que depois se prolongou até

dia 17 de março. Foi uma semana cheia de atividade e de cor.

Houve uma exposição aérea sobre A Mulher na Arte, foram

expostos trabalhos dos  alunos de Artes do 11º ano sobre a

imagem da Mulher em particular na obra da pintora Paula

Rego. Decorreram duas sessões de visualização de um

documentário sobre a Paula Rego - História e Segredos. Até

uma mostra Bibliográfica de Livros de Arte teve lugar na

Biblioteca da Quinta da Flores.  Foram tantas as atividades

que deixamos aqui a sugestão de espreitar o blogue "Roteiro

do Clube Europeu da Quinta das Flores" para saber mais

sobre tudo o que aconteceu .

(roteirodaesqf.blogspot.com/2022/03/uma-rica-semana-de-

artes-europeias.html)

SEMANA DE ARTES
EUROPEIAS

 O Grupo de Artes convidou os pintores

conimbricenses António Melo e Paulo Pereira, bem

como  jovem refugiado da Gâmbia, Pa Mendy a

desafiaram os meninos e as meninas do 6º ano da

nossa Escola a darem largas à sua imaginação e

criatividade, pintando um mural afixado nas

janelas do Átrio. A animação foi muita, a alegria e a

criatividade abundaram, e as janelas do Átrio

ficaram cheias de cor. Um dia que os nossos alunos

não irão esquecer

PINTA CONNOSCO

http://roteirodaesqf.blogspot.com/2022/03/uma-rica-semana-de-artes-europeias.html
https://www.facebook.com/antonio.melo.792303?__cft__[0]=AZUnzoJXu5ntvnSSTUUuqmHAfoVMCizdTfH1EhYbRg27F0gWiQ6UjuJvBaj7PnQZ_QrROP2_I1P95IwXh7KAiwnstVj6h27KZUNgTgy4ZfDoTW6kaWdS5MW5Z0AfQbMB79M&__tn__=-]K-R


SIGA-NOS-NOS EM WWW.FACEBOOK.COM/APEEEBSQUINTADASFLORES 

  O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa que tem como um dos

principais objetivos educar os alunos para a cidadania, estimulando o

gosto pela participação cívica e política. Anualmente é escolhido um

tema e são eleitos os jovens que representam as diferentes escolas nas

sessões distritais deste programa. Este ano o tema foi "fake news". Na

nossa escola a aventura começou com os alunos a constituírem as

diferentes listas candidatas. Surgiram 3 listas que, de forma organizada

e com a colaboração dos professores da escola, divulgaram as suas

ideias e fizeram um debate eleitoral final no grande auditório.  Dia 24 de

janeiro foi dia de ir a votos. 220 alunos do secundário votaram de forma

ordeira e interessada e elegeram a lista para os representar na sessão

distrital. Até houve uma aluna, a Carolina Duarte, que escreveu um

artigo completo sobre todo o processo que pode ser lido no blogue

Roteiro do Clube Europeu da Quinta das Flores. Depois foi a vez de

vermos a aluna Filipa Dias ser eleita PRESIDENTE DA MESA DA SESSÃO

DISTRITAL DO PARLAMENTO DOS JOVENS.

Dia 29 de março foi o dia da sessão Distrital no IPDJ de Coimbra em que

os nossos alunos conquistaram um muito honroso 4º lugar em 23

equipas. A todos os que participaram neste programa os nossos

parabéns pela forma forma cívica e democrática como se envolveram

em todo o processo.

PARLAMENTO DOS JOVENS

 Dia 24 de março foi dia dos nossos alunos votarem no orçamento

participativo da escola. Foi apresentada uma única proposta mas

que foi do agrado dos alunos. A proposta eleita destina-se a criar

um novo espaço de lazer no exterior da escola, através da

aquisição de mesas/cadeiras para colocar junto do pomar. 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

http://roteirodaesqf.blogspot.com/2022/01/a-reportagem-da-aluna-carolina-duarte.html


VAI
ACONTECER

E M  B R E V E

Recolha de Sangue  
21 de abril

Concurso de fotografia“ OS

OCEANOS DO CLUBE

EUROPEU - até 29 de abril

Não deixe de se

inscrever na

campanha de

recolha de sangue

a realizar dia 21 de

abril . Basta ler com

atenção os mails

enviados pelos

Diretores de Turma

e seguir as

respetivas

indicações . Hoje

pelos outros ,

amanhã pode ser

por nós .



COISAS A
FAZER

Ler a notícia sobre as atividades do

Clube Europeu da EBSQF no Boletim

dos Clubes Europeus 

 http ://dge .mec .pt/boletim-dos-

clubes-europeus

Espreitar a página da EBSQF para

conhecer o Plano Anual de Atividades

da Escola e o Projeto Educativo para

2021-2024

O S  E X A M E S
Com os exames do 11º e 12º aí à porta é

importante estar atento a todas as informações

que vão sendo disponibilizadas . Esteja atento às

novidades na página da escola , onde pode

encontrar informação sobre este assunto e os

links para o IAVE e plataforma PIEPE . 

https://www.ebsqf.pt/exames/

  

Espreitar a página do Facebook da

nossa APEE para ir acompanhando o

que acontece na escola e onde muito

em breve vamos dar notícias dos

programas da Fundação da

Juventude , da JeKnowledge Academy

e da Universidade de Verão da

Universidade de Coimbra


