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Vivemos na era da informação. As novas tecnologias impõem cada 
vez mais o seu ritmo e aqueles que não o acompanham acabam por 

encontrar dificuldades acrescidas no seu dia-a-dia. Desde um simples 
trabalho para a escola à entrega da declaração do IRS, quase tudo pas-
sa hoje pelo teclado de um computador. Eu ainda fui do tempo em que 
fiz uma licenciatura com uma máquina de escrever, em que o local certo 
para fazer um trabalho de pesquisa era a biblioteca mais próxima e ainda 
me recordo de combinar com os meus colegas de turma encontros na Bi-
blioteca Municipal da Lousã, para fazer um trabalho sobre a crise econó-
mica de 1929. Mas esses tempos já lá vão e hoje já ninguém se lembra 
de usar livros para fazer um trabalho de pesquisa. Vai-se “à net”!

Mas há pior: há tempos pretendi cancelar um contrato de fornecimento 
de gás e dirigi-me à loja onde fizera o contrato quinze anos antes. Já não 
existe! Procurei o nome da empresa na internet e descobri que já só tem 
atendimento ao público em Lisboa e no Porto. Telefonei-lhes e disseram-
me: “mande-nos um e-mail com o pedido e uma digitalização da última 
fatura em anexo!”. Pensei comigo mesmo: como é que uma pessoa já 
de avançada idade, vivendo nas aldeias das nossas serranias, consegue 
hoje resolver um assunto qualquer tão simples quanto este? 

Mas se os mais velhos sentem, naturalmente, mais dificuldades, pois 
nasceram e cresceram antes de o mundo se tornar virtual, antes mesmo 
de se tornar digital, a verdade é que, ao contrário do que muitas vezes 
se possa pensar, mesmo os mais novos, habituados ao mundo das tec-
nologias, não sabem mais do que jogar e “ir à net”. Usar o computador 
como instrumento de trabalho e de comunicação exige uma abordagem 
diferente e conhecimentos que, muitas vezes, os nossos alunos, apesar 
da sua tenra idade e aptidão para as tecnologias, não têm.

Para dotar os nossos alunos dos conhecimentos indispensáveis neste 
domínio, a Biblioteca Escolar organizou um conjunto de sessões de es-
clarecimento para os alunos do 4º ano do Ensino Básico de Góis. Assim, 
sob a batuta do professor António Gomes, os nossos alunos começaram 
por aprender as bases de funcionamento da “máquina”, para que esta se 
torne um auxiliar precioso e não um obstáculo a enfrentar. É importante 
que compreendam que, mais do que uma máquina para jogar ou para 
ver filmes, o computador é hoje um instrumento de trabalho indispensá-
vel à maioria das profissões. E quando eles tiveram idade para entrar 
no mercado de trabalho esse conhecimento será indispensável para o 
seu sucesso profissional, como já o está a ser para o seu sucesso edu-
cativo.

José Bento | professor coordenador do Clube de Jornalismo

No dia 5 de fevereiro (sex-
ta-feira), pelas 10h30m, o 
Agrupamento de Escolas de 
Góis, à semelhança de anos 
anteriores, realizou o Desfi-
le de Carnaval pela Vila de 
Góis. 

Esta iniciativa contou com 
a prestimosa colaboração/
participação de diversos in-
tervenientes: Alunos, Pesso-
al Docente e Não Docente 
do Agrupamento, ADIBER, 
ARCIL-Polo de Góis, Pais e 
Encarregados de Educação, 
Lousitânea, Câmara Munici-
pal de Góis, Centro Paroquial 
de Alvares, Centro Social Ro-
cha Barros e GNR.

Face ao exposto, agradeço 
reconhecidamente a colabo-
ração, o empenho e a parti-
cipação ativa de Todos, pois 
sem este trabalho conjunto 
não teria sido possível a im-

Os alunos e turmas, do pré-
escolar ao 3º Ciclo, participa-
ram com poemas, desenhos ou 
mensagens, no Concurso “Cor-
reio de S. Valentim”, promovido 
pelo Projeto de Educação para 
a Saúde (PES) do Agrupamento 
de Escolas de Góis. Os traba-
lhos, dos quais vos damos esta 
pequena amostra, encontram-se 
expostos na Biblioteca Escolar 
da Escola Básica de Góis.

- “No dia 14 de fevereiro, ce-
lebrou-se o amor. E eu desejo 
ao mundo inteiro muita ternura e 
louvor. Um abraço” do Henrique, 
nº 5, 8º A.

- “ Ai que lindo é o amor!
E o estar apaixonado
Em que queremos saber a cor
Desse sentimento encantado
…” de Micaela Valente, nº 16, 

7º A 

- “Neste mês de fevereiro
Celebra-se o S. Valentim
É um bálsamo ligeiro
Que me põe em frenesim.
…” de Diana Bandeira, nº 5, 

6º B

A coordenadora do PES, Pro-
fessora Palmira Gonçalves

Participação dos alunos do Ensino 
Pré-Escolar de Góis

Participação dos alunos da EB de Vila 
Nova do Ceira
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bAILE DE CARNAVAL

No passado dia 19 de janeiro, os alunos do nono ano 
participaram numa visita de estudo a Coimbra.

Da parte da manhã, visitaram o Exploratório Infante D. 
Henrique onde puderam contactar com situações experi-
mentais concretas e usufruir da exposição “Em forma com 
a ciência”. Esta estrutura-se em torno de uma “praça cen-
tral” onde se localiza o cérebro e divide-se em sete secções 
com módulos que retratam os vários sistemas do corpo hu-
mano, as suas funções e morfologias.

De tarde, os discentes assistiram à representação teatral 
do Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, pela compa-
nhia “ContraPalco Produções de Teatro”. De forma muito 
divertida e dinâmica, contactaram com a obra de um dos 
autores mais prestigiados da literatura portuguesa. Além 
disso, o espetáculo permitiu-lhes consolidar conhecimen-
tos já transmitidos em contexto de sala de aula, nomea-
damente, puderam assistir à concretização, em palco, do 
lema do dramaturgo português, “ridendocastigat mores” (“a 
rir, corrigem-se os costumes”).

Na verdade, a representação deliciou alunos e professo-
res e permitiu aumentar a motivação para o estudo da peça 
Auto da Barca do Inferno.

Feito o balanço da atividade, os alunos, unanimemente, 
consideraram-na extremamente positiva e manifestaram 
vontade de repetir a experiência.

Grupo junto ao Exploratório Infante D. Henrique Atores e plateia na representação teatral de Auto da Barca do Inferno

No dia 27 de Janeiro assinalou-se o Dia Mundial 
em Memória das Vítimas do Holocausto. A Bibliote-
ca Escolar dinamizou uma atividade de divulgação 
destinada a avivar consciências. Durante este dia os 
nossos alunos puderam acompanhar, no átrio da es-
cola, a projeção de dois documentários com testemu-
nhos de sobreviventes do Holocausto, testemunhos 
na primeira pessoa daqueles que perderam os seus 
familiares, a sua saúde, a sua paz de espírito e, por 
pouco, não perdiam também a sua vida. 

É fundamental que a Humanidade não esqueça as 
atrocidades cometidas pelo regime Nazi durante a II 
Guerra Mundial. Aqueles que esquecem a História 
estão condenados a repeti-la e há episódios da nos-
sa História não podemos mesmo repetir…

Porque proteger o ambiente é fundamental para o 
nosso futuro coletivo, a Agência Regional de Ener-
gia e Ambiente do Centro dinamizou, na Biblioteca 
Escolar do Agrupamento de Escolas de Góis, um 
conjunto de sessões de formação, no sentido de 
alertar os nossos alunos para a necessidade de pro-
teger o ambiente aumentando a eficiência energéti-
ca. Questões como o uso de novas tecnologias de 
iluminação, aquecimento e isolamento de edifícios 
e habitações, foram analisados de acordo com as 
melhores práticas de proteção ambiental.  

No dia 5 de fevereiro de 2016, durante a tarde, 
realizou-se, na Sala de Alunos, o Baile de Carnaval 
organizado pelos alunos do 9º Ano.

Os mesmos ficaram responsáveis pela decoração 
e arrumação do Espaço, contando com a supervisão 
dos professores Fátima Martins, Isabel Botequilha, 

Luís Ramos e José Carlos Santos.

Parabéns a Todos pela iniciativa e pelo sucesso da 
mesma!

A Diretora do Agrupamento, Cristina Martins
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Sessões de esclarecimento sobre “Higiene Corporal”

plementação e concretização deste grandioso even-
to.

A todos um Bem-haja!
A Diretora do Agrupamento de Escolas
Cristina Martins

A saúde é um bem inestimável mas, como tantas 
outras coisas na vida, só lhe damos o devido valor 
quando a perdemos. A saúde depende, em grande 
medida, de hábitos e cuidados de higiene que cabe a 
cada um de nós conhecer e adotar. Nesse sentido foi 
realizado um conjunto de sessões de sensibilização 
e informação sobre higiene corporal, destinadas a to-
dos os alunos do Agrupamento de Escolas de Góis, 
dinamizadas pelo Enfermeiro Alexandre Vieira do 
Centro de Saúde de Góis e organizadas pelo GAAF 
(Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família) e pelo PES 
(Projeto de Educação para a Saúde).
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CONCuRSO DE MÁSCARAS – 05-02-2016

Literacia da Informação

Após o almoço, seguiu-se o Concurso de Máscaras que 
contou com 20 participantes. 

O Júri era composto pela senhora Diretora do Agrupamen-
to, a professora Cristina Martins, pelas senhoras professora 
Alice Abrantes e Cristina Silva, pela senhora Anabela Mar-
tins e pela aluna Ana Luísa Almeida, do 9º B.

Os critérios para a seleção e ordenação dos participantes 
consistiam no seguinte: Originalidade /Criatividade; Mate-
riais Utilizados; Expressividade ao Desfilar. A Escala de Ava-

liação era de 1 a 5.
Depois de todos terem desfilado, o Júri procedeu à con-

tagem dos pontos totais, apurando-se a pontuação de todos 
os participantes e os três primeiros classificados.

Assim sendo, em primeiro lugar ficou o participante Rober-
to Rosa, com 71 pontos; em segundo lugar, Os Brasonetes, 

com 67 pontos; e em terceiro lugar, o participante Leandro 
Marmé, com 64 pontos.

Parabéns a Todos os participantes e aos três primeiros 
classificados!

A Diretora do Agrupamento, Cristina Martins

Os Prémios

O Júri Os Concorrentes O Vencedor: Roberto Rosa

Os 2ºs Classificados: Os Brasonetes O 3º Classificado: Leandro Marmé

O referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”, con-
cebido e promovido pela Rede de Bibliotecas Escolares, 
constitui mais uma forma de tornar a biblioteca escolar in-
terventiva na formação de crianças e jovens.

No corrente ano escolar, a equipa da BE/CRE auscultou 
as necessidades de intervenção junto das docentes do 1º 
CEB, tendo recaído o interesse pela área da “Literacia da 
Informação” no sentido de fornecer aos alunos do 4º ano da 
escola sede algumas noções de informática adaptadas às 
capacidades deste nível etário, com a necessária integra-
ção de conteúdos curriculares sugeridos pela docente Alice 
Abrantes ao formador António Gomes.

Plano de Formação |  6 sessões de 45 min.
Local  |  BE/CRE do AEG
Horário  |  Letivo
Duração  |  16.fev.2016 a 12.abr.2016

O professor formador, António Gomes, conduziu as ati-
vidades partindo das noções mais básicas, para que todos 
os alunos do 4.º ano da EB de Góis acompanhassem a 
sua explicação e desenvolvessem as tarefas experimentais 
propostas.

1ª sessão - tópicos/ tarefas de aprendizagem:
- O que é um computador e para que serve;
- Diferença entre desk-top e portátil;
- Periféricos (monitor, rato, touchpad, teclado, impresso-

ra);
- Teclas especiais (shift, ctrl, alt gr);
- Digitação de caracteres (letras, algarismos, símbolos);
- Maiúsculas e minúsculas;
- Acentuação e sinais de pontuação;
- Espaçamento, parágrafo e entrada de parágrafo;
- Exercício prático individual que consistiu na cópia dum 

pequeno excerto da obra “História com Recadinho”, de Lu-
ísa Dacosta.

Nesta 1ª sessão os alunos mostraram-se muito entusias-
mados e colaborantes com a oportunidade de aprenderem 
a utilizar o computador, como  importante ferramenta para 
a escolaridade e vida futura.

O prof. António Gomes e os colaboradores Alice Abran-
tes, José Bento, Madalena Matos e José Santos, dão os 
parabéns a todos os alunos pelo interesse e comportamen-
to demonstrados.

Pela Equipa da BE/CRE, José Carlos Santos


