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CORREIO DE FLORES
A newsletter da APEE da EBSQF

E esta é a nossa última newsletter deste ano letivo 
A newsletter nasceu numa altura em que a escola era
um espaço fechado por força da pandemia com o
objetivo de a abrir e a levar a todos vós numa altura
difícil para todos. A escola é agora um lugar aberto,
mas quisemos manter a newsletter como meio de
aproximação aos pais/EE's. Quantas vezes andamos
apressados no nosso dia a dia, que nem damos conta
do que acontece na escola e o quanto nos passa ao
lado.
Damos aqui um destaque muito especial ao Clube de
Alemão que, por esta altura no ano passado era apenas
um sonho e tornou-se realidade graças a um esforço
conjunto da escola e dos pais/EE's. Este é o melhor
exemplo de que quando toda a comunidade educativa
se une, a escola pode ser ainda melhor e são os nossos
filhos/educandos quem sai a ganhar. 
Aos que este ano deixam este escola desejamos os 
maiores sucessos e felicidade. 

A todos vós desejamos 
umas boas férias. 

Férias... 



A APEE da Escola Básica e Secundária Quinta das

Flores reuniu, presencialmente, no passado dia 7

de junho com os representantes de turma para,

em conjunto, fazer o balanço do ano letivo que

agora termina, numa lógica de melhoria do

próximo ano. Foram ainda recolhidas sugestões

para a preparação do início do próximo ano.  Foi

uma reunião muito participada em que se

discutiram preocupações e se partilharam ideias.

Estas preocupações serão levadas à direção da

escola. 

Se há algo de que esta APEE se orgulha é do CLUBE

de ALEMÃO, que funcionou pelo 1º ano na nossa

escola e que incentivámos, defendemos e apoiámos

desde da sua génese. Oferta única nas escolas da

cidade, teve o seu início em novembro e envolveu 16

alunos (limite máximo do clube) do 5º ao 11º ano da

escolaridade. Este clube contou com o apoio de uma

voluntária de nacionalidade alemã e os alunos

tiveram o privilégio de contactar, pela primeira vez,

com esta língua. A conclusão dos participantes foi de

que afinal o alemão não é assim tão difícil. A todos os

que tornaram possível esta atividade EIN HERZLICHES

DANKESCHON

REUNIÃO  COM OS
REPRESENTANTES DE
PAIS

 

CLUBE DE ALEMÃO 
 

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



Decorreu no passado dia 6 de junho, no

período da tarde, uma recolha de sangue

na nossa escola organizada pelas 

 Coordenadoras do Projeto de

Reciclagem, Sustentabilidade e Saúde.  A

todos os que deram um pouco de si para

salvar vidas o nosso mais sincero bem-

haja. 

RECOLHA DE
SANGUE 

CORO DE PAIS E  ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DO CONSERVATÓRIO 

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

A APEE da EACMC, em colaboração com a direção da mesma escola, assumiu

este ano o desafio de criar o coro de pais e encarregados de educação da

Escola Artística do Conservatório de Coimbra, o qual se apresentou ao público

pela 1ª vez no Concerto de Final de Ano, que teve lugar dia 1 de junho no

Grande Auditório do Convento de S. Francisco. 

Este coro constituiu um espaço de encontro, de partilha e de envolvimento

com a escola, pelo que não podemos deixar de dar os parabéns à nossa

congénere pela iniciativa na qual participaram também muitos pais/EE's

nossos associados. 



Dia 8 de junho foi o dia em que os nossos
finalistas do 12º ano celebraram o fim de
um ciclo e o início de uma nova aventura.
Organizado pela Associação de Estudantes,
o Baile de Finalistas foi sem dúvida um
momento especial em que festejaram as
aprendizagens e as amizades e ao qual não
quiséssemos deixar de nos associar
enviando uma mensagem especial a
desejar-lhes sucesso, alegria e imensa
felicidade.

Ao fim de 2 anos, a tradição foi

retomada e na semana da

Queima os ex-alunos, agora

alunos do ensino superior,

voltaram para rever a sua antiga

escola, os seus professores e

funcionários. No passado dia 24

de maio, a escola encheu-se de

antigos alunos que tinham à

sua espera, na sala dos

professores, um pequeno

lanche e braços de saudade.

Como APEE ficamos de coração

cheio de saber que os nossos

alunos partem com saudades e

continuam a ser recebidos de

braços abertos

 

REGRESSO À ESCOLA 

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

BAILE DE 
FINALISTAS

 



 Com o regresso à "normalidade",

regressaram  também à nossa

escola as palestras. Foram

muitas e diversas e em

diferentes áreas, sobre ciência,

poesia, sobre teatro, sobre os

oceanos e a arte xávega. O difícil

é dar nota de todas elas, mas

uma certeza fica, foram muitas

as oportunidades de

aprendizagem dos nossos alunos

PALESTRAS,
PALESTRAS &
PALESTRAS

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



A prática de desporto é essencial para uma vida saudável,

sendo o desporto escolar essencial na sua promoção. Por

este motivo, durante todo ano letivo, funcionaram diversos

clubes de desporto, tais como o de ténis de mesa, o de

voleibol, o de badmington e o de xadrez, que estimularam

a prática da atividade física para além das aulas de

educação física.  Os resultados deste trabalho estão à vista 

tendo os nossos alunos participado no Mega Sprinter

distrital em Tábua tendo a Francisca Oliveira e a Margarida

Oliveira obtido lugares no pódio. 3 alunos estiveram no

Campeonato Nacional de Corta-mato em Valença, tendo o

Alexandre Lucas sido o  2º classificado em Juvenis.

Também a equipa de iniciados de  Badmington conseguiu

o apuramento para a fase distrital. A equipa do Núcleo de

Desporto Escolar de Voleibol Feminino da EBSQF

conseguiu chegar à fase distrital do torneio, obtendo um

merecido segundo lugar. A todos os nossos parabéns 

DESPORTO ESCOLAR

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



Após ter sido apurado, na Fase Intermunicipal do

Concurso Nacional de Leitura, o nosso  aluno João

Dias,  esteve presente na final nacional do

Concurso Nacional de Leitura, que se realizou em

Almada, no passado dia 4 de junho.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

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

As Olimpíadas da Economia são uma iniciativa implementada nas

escolas secundárias de Portugal com o objetivo de promover o

gosto pela ciência económica. Este ano a nossa escola contou com a

presença de 2 alunos, que foram apurados para participar na Final

Nacional que decorreu entre 6 e 8 de maio em Coimbra, tendo o

nosso aluno Joaquim Rodrigues sido o vencedor da edição deste

ano

ALUNO DA EBSQF VENCE IX OLIMPÍADAS DA ECONOMIA

Dia 19 de maio decorreu a Cerimónia de entrega de prémios aos Cineastas Digitais, tendo

o aluno João Cadima sido premiado com uma menção honrosa, com a  realização do

vídeo “Human Rights”, uma animação sobre Direitos Humanos. 

CINEASTAS DIGITAIS 



 A Associação Portuguesa de Professores de Francês

organizou o concurso VOYAGE destinado a todos os alunos

de francês dos estabelecimentos escolares do ensino público

e privado, o qual tinha como objetivo a promoção do ensino

da língua francesa e culturas francófonas. 

Cinco alunas  aceitaram o desafio e candidataram-se com os

seus trabalhos e foram premiados, na categoria 3º ciclo:

– Madalena Paiva, Maria Miguel Caetano, Maria Rita Varandas,

obtiveram o 8º lugar com o vídeo “Tulipe” e 

– Carolina Tomás e Diana Madeira obtiveram o 10º lugar com

o vídeo “Voyage avec André Gide”

ALUNAS PREMIADAS NO CONCURSO
VOYAGE

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

 O 2º prémio do VI Certamen de Relatos y Poemas

" Mitos Clásicos Hoy ", da Associação Internacional

Alma Clássica, foi atribuído ao nosso aluno Pedro

Diogo que participou com o podcast " Verdadeiro

Mito " (trabalho realizado no âmbito do Projeto de

Rádio Quinta das Flores). 

VI CERTAMEN DE RELATOS Y
POEMAS " MITOS CLÁSICOS HOY" -
2º PRÉMIO

https://www.appf.pt/


Entre 17 e 20 de maio um grupo de alunos a EBSQF,

acompanhados pelas professoras Maria Da Luz Santos,

Lurdes Falcão e Sónia Antunes, representaram a EBSQF

no European Student Council. Este projeto tem como

objectivos: 

- Contribuir para a construção da cidadania europeia

- Promover a compreensão e a tolerância no âmbito do

pluralismo europeu

- Sensibilizar e mobilizar para os problemas atuais no

espaço europeu

- Participar em e dinamizar projetos e atividades

relacionadas com temáticas europeias

- Conhecer oportunidades de valorização pessoal,

académica e profissional através da mobilidade entre

países europeus. 

PARLAMENTO EUROPEU - 
EUROPEAN STUDENT
COUNCIL 

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

 A nossa escola representou Portugal no dia 8 de junho, no

Parlamento Europeu, na cerimónia de entrega do Prémio LUX e no

Lux Award Youth Seminar. A presença neste evento ocorreu por

convite da Coordenação do projeto internacional European

Parliament Embassador Schools (EPAS), que desta forma 

 reconheceu o valor da forte participação da EBSQF em projetos

europeus, como EPAS, eTwinning, Clube Europeu e Erasmus. 

PRÉMIO LUX DO CINEMA EUROPEU EM
ESTRASBURGO

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010559261753&__cft__[0]=AZXbPWah4qMXGgV5W1n3CTm1tJrANJbkXphgZqyceozbLE2-vLhQAgN2K6XEVUxLamSGruaxsSUmfNh0NJUBVH_JMh5jvFZLKLq90aZ0zJi0LDKTQvrqDh1MyjGij8TKtHbNwZSQxL0KFH5GMTS9KdjCFsY75BqK-nOFea0_pqvbhA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/lurdes.falcao?__cft__[0]=AZXbPWah4qMXGgV5W1n3CTm1tJrANJbkXphgZqyceozbLE2-vLhQAgN2K6XEVUxLamSGruaxsSUmfNh0NJUBVH_JMh5jvFZLKLq90aZ0zJi0LDKTQvrqDh1MyjGij8TKtHbNwZSQxL0KFH5GMTS9KdjCFsY75BqK-nOFea0_pqvbhA&__tn__=-]K-R


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

Dia 7 de junho, pelas 18h45, o grupo de teatro

Hybris da nossa escola apresentou o trabalho que

desenvolveu ao longo do ano. Parabéns a todos os

que durante o ano descobriram no Clube de

Teatro o prazer de representar. 

APRESENTAÇÃO DO
GRUPO DE TEATRO
HYBRIS

Dia 28 de abril , os alunos das 4 turmas do 9.º ano da escola, assistiram à peça Eça

Agora!,  criada ao abrigo de um projeto de parceria entre as companhias "Três

Irmãos" e "As Contadeiras" e que tem como objetivo levar ao público obras

menos conhecidas de Eça de Queirós. Esta atividade teve lugar no âmbito do

Projeto Cultural de Escola/Plano Nacional das Artes e da parceria com O Teatrão,

e procurou desenvolver nos alunos o gosto pelo teatro 

IDA AO TEATRO



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

Foram algumas as iniciativas que deram a conhecer as

ofertas disponíveis para quem acaba o 12º ano. Dia 24 de

março, a Inspiring Futur esteve na nossa escola a explicar

como se processa o acesso ao Ensino Superior e a

certificarem-se de que todos o alunos iriam com o guia de

Acesso ao Ensino Superior para casa. Foi igualmente dia de

algumas escolas de ensino superior e universidades darem a

conhecer a sua oferta!

Dia 13 de maio foi a vez dos Serviços de Psicologia e

Orientação da Escola Artística do Conservatório de Música

de Coimbra dinamizarem a iniciativa "Construir Caminhos

Artísticos" em que foi divulgada a oferta educativa e

formativa artística de nível secundário e superior.

À DESCOBERTA DO FUTURO

Dia 27 de maio as turmas do 5º e 6º ano receberam

a visita do Clube Fluvial de Coimbra que 

 proporcionou aos alunos presentes  a descoberta

e a experimentação da canoagem, um desporto

que merece ser conhecido.

CANOAGEM



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

Dia 9 de maio, é dia da Europa e o Clube Europeu da nossa

escola não podia deixar de assinalar o dia com um conjunto

de iniciativas para lembrar a importância dos valores

europeus: o respeito pela dignidade humana, a liberdade, a

democracia, a igualdade, o Estado de direito, o respeito pelos

direitos humanos, incluindo os das minorias. 0 dia começou

com a cerimónia de plantação da árvore dos valores, a que

deram o nome de Solidariedade. O dia foi ainda assinalado

com um espetáculo que contou com a colaboração da Escola

Artística do Conservatório, que contou com a presença da

Orquestra Geração, do Coro Infantil, dos alunos de dança, dos

alunos de música, dos alunos do Jazz, com o grupo de Teatro

Hybris, com o Clube de Rádio, com a leitura de textos sobre

questões prementes da atualidade, com apresentações

síntese do que é a Europa e quais os seus valores da Europa.

Um momento que mostrou que juntos somos mais fortes.

DIA DA EUROPA 

De 10 a 13 foram dias para falar de teatro. Houve uma exposição

documental de homenagem a dois grandes do teatro

recentemente desaparecidos: Jorge Silva Melo e Eunice Muñoz,

houve um "Encontro com Encenadores", visionamento de filmes  

e ainda uma pequena feira do livro do teatro

DIAS DO TEATRO EUROPEU
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 E o ano acabou em grande com a Semana dos Oceanos, entre 1 e 8 de

junho. Uma semana em que tanto aconteceu que se torna difícil dar aqui

nota de tudo. 

Foram muitos os trabalhos elaborados e expostos no átrio da escola para

alertar os alunos para a importância dos oceanos. 

Dia 6 foi inaugurada a Exposição de Fotografias de Paulo Delgado, sobre

Arte Xávega, seguida de uma palestra com o autor

 Dia 7 foi dia da Palestra sobre Economia do Mar, por Fórum Oceano

(turmas de Economia). 

Paralelamente houve um concurso de Fotografia e um Desafio da Escrita

sobre o tema "Os Oceanos". 

A semana acabou da melhor maneira possível com um concerto, que

contou mais uma vez com a colaboração do Conservatório, tendo a

Orquestra de Sopros, dirigida por José Pedro Figueiredo, interpretado 

 peças com temas marítimos, acompanhadas pela projeção de fotos e

leitura de textos dos Concursos de Fotografia e de Desafio de Escrita,

tendo sido entregues os prémios aos vencedores. As fotos e os textos

concorrentes estão disponíveis num livro digital disponível na página da 

 escola. 

A todos os participantes os nossos parabéns

A SEMANA DOS OCEANOS

https://www.ebsqf.pt/livro-digital/
https://www.ebsqf.pt/livro-digital/


VAI
ACONTECER

Se o seu filho/educando está
no 11º ano ou 12º ano, saiba
tudo sobre os exames
nacionais e o acesso ao ensino
superior, consultando
www.dges.gov.pt

A  N Ã O  E S Q U E C E R

Acompanhar o processo de
matrícula e esteja atento à
informação disponibilizada na
página da escola



COISAS A
FAZER

Ver o Livro Digital dos Oceanos em 

https ://www .canva .com/design/DAFC
c0xr44E/view?

utm_content=DAFCc0xr44E&utm_ca
mpaign=designshare&utm_medium=l
ink&utm_source=publishsharelink

Ler o Boletim da Biblioteca - 3º
período
https ://www .canva .com/design/DAFB
moap3JE/view?

utm_content=DAFBmoap3JE&utm_ca
mpaign=designshare&utm_medium=li
nk&utm_source=publishsharelink

S U G E S T Ã O

Os alunos da Escola Artística do Conservatório ,

ainda não foram todos de férias . Um grupo de
resistentes , ou seja , os alunos da Orquestra
Clássica , do Estúdio de Ópera e do Coro
Secundário , continua a trabalhar para levar à
cena , dia 3 de julho , a ópera inacabada de
Jacques Offenbach “Contos de Hofmann . 

Este espetáculo está integrado nas Festas da
Cidade e terá lugar no grande auditório do
Convento São Francisco ”. 

A não perder ! 


