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Editorial
Voltamos à escola!
Depois de muito sol, muitos passeios, muitas férias com a família e amigos,
chegou o momento de acordar cedo e preparar o corpo e o espirito para o
cumprimento do dever.
Voltamos à escola!
Um novo ano letivo é sempre um desafio! Há tanta coisa para aprender, tanta coisa para ensinar, tanta coisa para ver, tanta coisa para sentir, tanta coisa
para viver, tanta coisa…para tanta coisa!
Não queremos criar um falso pressuposto de que alcançaremos todos os
objetivos e metas propostas, no entanto podemo-nos comprometer em sermos
os melhores em tudo o que fizermos.
Contamos com o empenho de docentes, funcionários, alunos, pais, encarregados de educação e de toda a comunidade educativa para que em conjunto,
enquanto indivíduos diferentes que todos somos, possamos aprender a ser,
aprender a estar e aprender a fazer.
A todos um bom ano de trabalho e de sucesso.
E…
“ Sê…
Se não puderes ser um pinheiro no topo da colina
Sê um arbusto no vale – mas o melhor arbusto na encosta do monte.
Sê um ramo, se não puderes ser uma árvore.
Se não puderes ser um ramo, sê um pouco de relva e dá alegria a um caminho.
Se não puderes ser almíscar, sê então apenas uma tília,
Mas a tília mais viva do lago.
Não podemos ser todos capitães, temos de ser tripulação.
Há alguma coisa para todos nós aqui.
Há grandes obras e outras menores a realizar,
E é a próxima tarefa que devemos empreender.
Se não puderes ser uma estrada, sê apenas uma senda.
Se não puderes ser o sol, sê uma estrela.
Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso.
Sê o melhor de… o que quer que sejas!”
Douglas Malloch
citado por Pablo Neruda

Abertura do Ano letivo
2017/ 2018 - Receção
aos alunos e Pais/Encarregados de Educação
No passado dia 13 de setembro, o Agrupamento de Escolas deu as boas vindas a toda a comunidade educativa.
A senhora diretora, na presença dos presentes, alunos, pais/encarregados de
educação, funcionários e autarquia, teceu algumas apreciações e agradeceu a
todos a colaboração e apoio que sempre prestaram para que a escola continue
a ser um local agradável de excelência e qualidade.

Cerimónia “Recordar e Saborear
Saberes…”: 13 de outubro de 2017

Foram muitos os pais, familiares
e amigos dos alunos galardoados,
docentes, pessoal não docente e entidade parceiras que, na noite de 13
de outubro, compareceram na Escola Básica de Góis, para assistirem às
Cerimónias de Comemoração dos
20 Anos da Escola e de entrega dos
Certificados e Prémios do Quadro
de Mérito, Quadro de Honra Cívico
e Distinção de Sucesso. Este evento
teve como finalidade não só assinalar os 20 anos da Escola Básica de
Góis, mas também reconhecer os
alunos, que no ano letivo 2016/2017,
se distinguiram pelo seu desempenho académico e cívico, nos 1º, 2º e
3º Ciclos, valores expressos no Projeto Educativo do Agrupamento.
A abertura da sessão solene coube aos alunos e maestro das Escolas
de Música da AERG e FILVAR, com
um momento musical, à Diretora do
Agrupamento, ao anterior Diretor do
Agrupamento e à professora Fátima
Martins, que apresentou o programa
da noite.
Num primeiro momento e na Escola, a Diretora do Agrupamento, Cristina Martins, saudou e agradeceu a
presença dos alunos, das famílias,
dos ex-alunos, alguns dos quais, presentes na qualidade de pais, dos colegas do presente e do passado, do
pessoal não docente que trabalha e
trabalhou na Escola no decurso dos

20 anos, dos diversos elementos que
fizeram parte do Conselho Executivo
e Direções, do anterior Diretor, que foi
o rosto da Escola a maior parte deles
e das diversas Entidades Parceiras.
Prosseguiu o seu discurso referindo
que completar 20 anos era um marco e um motivo de orgulho para todos
que ali trabalhavam e todos os que
ao longo do tempo contribuíram para
que a Escola obtivesse o estatuto e
a notoriedade que atualmente possui.
«Por aqui passaram muitos alunos.
Gerações de pais e filhos. Aqui se
educaram futuros informáticos, téc-

nicos de vários ramos, enfermeiros,
docentes, etc. Gente que mais tarde
fez e fará a diferença na nossa terra
ao serviço dos outros. Aqui se construíram sonhos de vida feliz sem olhar
a nomes, origens ou estatutos. Apenas considerando todas as crianças/
jovens e famílias como iguais.
Foi muito o que a Escola Básica
de Góis deu às suas gentes ao longo
destes 20 anos. Um muito que não
se pode exprimir em dissertações.
Mas que talvez possa ser sintetizado
continua na pág. 2
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numa palavra, que encerra em si mesma toda
a ideia de simplicidade verdadeira e de justiça:
OBRIGADA! (…)
Desejo que esta noite seja um momento de
alegria para todos, especialmente para os nossos
alunos, pois são eles que dão vida à Escola. Que
os docentes e o pessoal não docente tenham nesta Escola a sua casa, dado que é um espaço familiar, de união, de carinho e de respeito. Que as
famílias sejam parceiras fieis da Escola para que
o trabalho tenha um rendimento melhor e bons resultados. E que as entidades parceiras continuem
a colaborar connosco como até agora.».
Finalizou com uns versos de Paulo Freire e
com um agradecimento especial a todos que fizeram parte dos 20 anos da Escola Básica de
Góis.
Seguiu-se a intervenção do anterior Diretor,
José Albuquerque, que fez uma retrospetiva da
Escola Básica de Góis, relatando os diversos
entraves que se colocaram à construção desta nova Escola, e às pessoas que contribuíram
para que o sonho se tornasse uma realidade,
através da sua edificação e de todo o trabalho
que nela se desenvolveu com o contributo de
todos quantos laboraram no decurso destes 20
anos.
Para finalizar este primeiro momento, descerrou-se a placa comemorativa dos 20 anos.
A cerimónia prosseguiu no Espaço Multiusos
da Casa da Cultura de Góis com o jantar, a passagem de um powerpoint alusivo aos 20 anos
da E.B. de Góis e a apresentação das várias categorias premiadas e que constituem o Quadro
de Distinção de Sucesso, o Quadro de Honra
Cívico e o Quadro de Mérito.
O Quadro de Distinção de Sucesso destina-se
aos alunos que no final do ano escolar obtiveram sucesso académico pleno ao não apresentarem nenhum nível inferior a três, ou menção
qualitativa Insatisfatória.
O Quadro de Honra Cívico destina-se aos
alunos que no final do ano letivo 2016/2017,
os Conselhos de Docentes e de Turma consideraram, unanimemente, ter cumprido os seus
direitos e deveres, previstos na Lei n.º 51/2012,
de cinco de setembro (Estatuto o Aluno e Ética Escolar) e Regulamento Interno do Agrupamento, de forma exemplar e perseverante,
constituindo-se como referências e modelos de
comportamento inequívocos para a restante comunidade escolar.
O Quadro de Mérito, no caso do 1º Ciclo, aos
alunos que no final do ano letivo 2016/2017 não
tiveram nenhum nível inferior a três ou menção
de “Insuficiente”; obtiveram cinco classificações
de “Muito Bom” (nível cinco no quarto ano), dos
quais dois obrigatoriamente a Português, Matemática ou Estudo do Meio e classificação de
“Bom” nas restantes disciplinas, no final do 3º
período e sem a aplicação de Medidas Disciplinares Sancionatórias. No 2º e 3º Ciclos, aos
alunos que no final do ano letivo 2016/2017 não
tiveram nenhum nível inferior a três, alcançando
uma média mínima de quatro vírgula quarenta e
cinco (4,45) e sem procedimentos disciplinares
nem faltas injustificadas.
A finalizar a Cerimónia, a Diretora do Agrupamento agradeceu, mais uma vez, a disponibilidade da AERG e da Filvar em colaborarem com
o Agrupamento naquele momento tão especial.
Agradeceu de igual modo ao Município pela
cedência do espaço Multiusos da Casa da Cultura, bem como à Equipa responsável pela organização deste evento e pela decoração, pelo
trabalho desenvolvido, destacando os elementos da Direção; à apresentadora e ao técnico
do som da noite e responsável pela elaboração
dos powerpoints apresentados, à responsável
pela reportagem fotográfica e a todos - pessoal
docente e não docente - que de uma forma ou
de outra deram o seu contributo para a implementação desta iniciativa. Agradeceu também a
toda a Equipa do Restaurante pela colaboração
e serviço prestado durante a noite.
No final do seu discurso destacou a importância da Educação, a missão da Escola e o papel
fundamental da família no processo de ensinoaprendizagem, terminando com a seguinte mensagem: «os alunos que têm sucesso não são
necessariamente aqueles que estão mais bem
preparados, mas aqueles que mais se esforçam
para atingir as metas que estabeleceram; aqueles que, com paixão, fazem aquilo que gostam e
nunca desistem; aqueles que, com o rigor, não
abdicam dos princípios e dos valores, independentemente das dificuldades; aqueles que, com
ética e trabalho, mantêm o seu percurso.
No presente ano letivo espero que os alunos
aqui homenageados mantenham este nível e
que a vós se juntem outros colegas, pois como
mencionei, este é um momento não só de reconhecimento, mas também de incentivo a todos
os alunos do Agrupamento.
Em jeito de despedida, fazer parte desta história traz-nos o sentimento de ter contribuído
para um projeto educacional que procura um
mundo melhor.
Quem integrou e integra a história da nossa
escola fez e faz a diferença.
Muito obrigada.»
Cristina Martins
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DIVULGAÇÃO A TODA A COMUNIDADE: PROGRAMA QUALIFICA
Reconhecendo que subsiste, ainda, um significativo défice estrutural de qualificações na população portuguesa, agravado pela quebra nas
respostas disponíveis para qualificação de adultos, o XXI Governo Constitucional estabeleceu
no seu Programa um eixo estratégico que visa
aumentar os níveis de qualificação da população
portuguesa através do incremento da educação
e formação profissional dos jovens e adultos, em
particular àqueles que não tiveram a possibilidade de se qualificarem, assegurando que têm
agora uma nova oportunidade para o fazer.

Procurando dar resposta a essa necessidade
estrutural, apostou-se no investimento na educação e formação ao longo da vida, através da
criação de um programa que visa promover a
melhoria da qualidade dos processos de educação-formação de adultos e jovens, consolidado
uma estratégia integrada de formação e qualificação, através do Programa Qualifica.
Os AE/ENA constituem-se enquanto entidades parceiras por excelência deste programa,
seja pela disponibilização de cursos/modalidades
vocacionadas para a população adulta, seja en-

quanto entidades promotoras de Centros Qualifica, seja enquanto parte integrante da rede do
Sistema Nacional de Qualificações e, consequentemente, interligada com os Centros Qualifica.
Assim, divulga-se uma apresentação de PowerPoint, com a duração de 3 minutos, disponível em [http://www.dgeste.mec.pt/downloads/
qualifica.ppsx]
Em alternativa pode ser utilizada uma versão
manual disponível em [http://www.dgeste.mec.
pt/downloads/qualifica_manual.ppsx]
Adicionalmente, alguns AE/ENA poderão vir a

ser contactados por Centros Qualifica das respetivas áreas de influência no sentido de articular
diretamente com as escolas outros momentos
de divulgação do Programa Qualifica, pelo que,
nessa eventualidade, deverão ser desenvolvidas
as diligências tidas por necessárias e apropriadas.
Para mais informações sobre este assunto é
favor contactar a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP, I.P.)
através do endereço: anqep@centroqualifica.
gov.pt

Chegou o outono!
O outono é caraterizado pela queda das
folhas e das temperaturas, chegou esta quintafeira, pelas 15h21. Duas
vezes por ano, nos equinócios da primavera e
do outono, os dias são
iguais às noites.
No primeiro dia de
outono o sol nasceu às
07:25 e põe-se às 19:33, o que dá sensivelmente
o mesmo número de horas de noite e de dia. A
partir de agora as noites vão ser mais longas até
ao solstício do inverno, em dezembro.
O outono é a estação associada aos amarelos
e castanhos das árvores, associada à queda das
folhas, aos primeiros frios e chuvas.
O outono é o tempo das castanhas e de alguns
frutos.
Os alunos do CAF da EB1 de Góis, fizeram
alguns trabalhos alusivos ao outono para que a
escola fique linda e bem colorida…

Ação de sensibilização «sinais de alerta: desenvolvimento 0-3
anos» - 26 de setembro de 2017
No dia 26 de setembro realizou-se a ação de
sensibilização promovida pelo Sistema Nacional
de Intervenção Precoce na Infância (ELI - Arganil/
Góis), sobre a temática “Sinais de Alerta Desenvolvimento dos 0 - 3 anos”. A mesma desenvolveu-se na BE/CRE do Agrupamento de Escolas
de Góis e destinou-se a toda a Comunidade.
Foi uma iniciativa bastante enriquecedora para
todos os participantes.

Comemoração do Dia Mundial da Música
No dia 1 de outubro comemorou-se O Dia
Mundial da Música. Na Escola o Dia Mundial da
Música foi comemorado no dia 3 de outubro. Este
dia pretende promover a arte musical em todas
as suas vertentes. Neste ano e com o intuito de
levar os/as alunos/as a ouvirem música e criarem o gosto pela mesma de modo a promover a
sociabilidade e a envolver a comunidade escolar,
de forma a estimular atitudes e comportamentos
de respeito pelo outro/pela diferença de responsabilidade e participação, aumentando as competências comunicativas em contextos formais
desenvolveram-se diversas atividades com o objetivo de divulgar, fomentar e homenagear esta
arte tão nobre.
Do programa constava a seguinte atividade:
Dinamização de um Workshop dinamizado pelo
Professor de Música da ARCIL com a apresen-

tação e demonstração de instrumentos musicais
adaptados e realização de experiências com os
mesmos. Todas as atividades foram inovadoras
não só pela envolvência de vários elementos da

comunidade educativa mas também promoveram o alargamento dos horizontes de alguns dos
nossos alunos, levando a escola a considerar-se
um espaço educativo que também estimula a

participação da comunidade escolar.
Professores: Carla Carvalho (Educação Musical/ Música) e José Carlos Santos (Professor
Bibliotecário)

Dia Mundial do Professor - 5 de outubro
«O Dia Mundial do Professor celebra-se anualmente no dia 5 de outubro.
O Dia Mundial do Professor homenageia todos
os que contribuem para o ensino e para a educação da sociedade.
Este dia promove todos aqueles que escolheram o ensino como forma de vida e que dedicam
o seu dia-a-dia a ensinar, crianças, jovens e adultos. A mensagem do Dia Mundial do Professor
está na dignidade e na importância do professor
na sociedade, como construtor de pessoas. Este
dia do professor, um profissional que é na prática
um pilar da sociedade, é um pouco ofuscado em
Portugal pela comemoração da Implantação da
República, na mesma data.
Origem da data

A data foi criada pela UNESCO em 1994 com
o objetivo de chamar atenção para o papel fundamental que os professores têm na sociedade
e na instrução da população. No Brasil este dia
celebra-se dez dias mais tarde, a 15 de outubro.
Hoje em dia continua a registar-se a falta de
professores em vários países, especialmente
nos países africanos. Em Portugal a colocação
de professores costuma pecar por tardia e por
confusa, mesmo em cima do início das aulas.
Todos os anos é divulgada uma mensagem
especial para este dia pelos representantes da
UNESCO, OIT, UNICEF, PNUD e Education International.»
Informação retirada de: https://www.calendarr.
com/portugal/dia-mundial-do-professor/

Agrupamento de escolas de góis recebe
o certificado de recolha de óleos alimentares usados - estabelecimento verde
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Concurso de Criação do Logotipo Institucional
Resultados do concurso de
ideias para a apresentação de
propostas de criação do logotipo institucional - 13-10-2017
Parabéns a todos os Participantes e ao Vencedor!
Os trabalhos encontram-se,
em anexo, pela ordem da pontuação.
A Diretora do Agrupamento:
Cristina Martins

3.º Lugar

1.º Lugar

2.º Lugar

4º Lugar

5º Lugar

Exercício de Sensibilização Para o Risco Sísmico
13 de outubro de 2017 – 10h e 13 min
Decorreu sem sobressaltos, no passado dia
13 de outubro, o exercício “A TERRA TREME”,
iniciativa organizada anualmente pela Autoridade
Nacional de Proteção Civil, e que pretende alertar
e sensibilizar a população sobre como agir antes,
durante e depois da ocorrência de um sismo. Durante um minuto, os participantes, individual ou
coletivo, executam 3 simples gestos/ações de auto
proteção.
BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR é a melhor
resposta para nos protegermos em caso de sismo.
Durante a semana que antecedeu o evento, os
diretores de turma e os professores titulares de
turma, relembraram os procedimentos a adotar em
caso de catástrofe sísmica, por forma a que todos
estivessem preparados.
Conforme o que estava previamente acordado,
eram 10:13h quando se fez ouvir o alarme indicativo da situação em causa e que fez reagir, diríamos de forma espontânea e bem ensaiada, toda a
comunidade escolar, de uma forma geral! Por ter
ocorrido numa hora de intervalo escolar para os
2º e 3º ciclos, foi possível ver alunos e adultos a
executarem os procedimentos adequados mesmo
que, para alguns, fossem acompanhados de vergonha e brincadeira. Tudo decorreu de forma organizada e serena e é desejável que todos estes
exercícios sejam encarados com muita seriedade e
empenho! Que os trágicos acontecimentos dos últimos tempos nos lembrem que nunca se está livre
de acontecer à nossa porta algo de anormal e que
devemos conhecer e saber aplicar tudo aquilo que

deve ser cumprido a bem da nossa segurança!
Também nos espaços interiores onde decorriam
as atividades escolares do 1º ciclo e da educação

pré-escolar, bem como nas escolas de Alvares e
Vila Nova do Ceira e no Jardim de Infância de Vila
Nova do Ceira, a ação decorreu de forma muito

Comemoração do Dia da Alimentação

Também no primeiro ciclo e no ensino pré-escolar se celebrou o dia da alimentação.
A professora Ana Varela e os seus alunos ofereceram gelatinas, ricas em colagénio que fortalece os músculos.

Comemoração do Dia da Alimentação
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais e Eco-Escolas - DIA 17 DE OUTUBRO

positiva, conforme testemunham as imagens recolhidas na hora!
O Projeto de Segurança

